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İKİNCİ TABIN BASLANGICI 
J 

Tababeti Ruhiyenin birinci tabı Meşrutiyetin ilk senesinde çıkmıştı, 
vakıa eser daha evvel yazılmış, fakat basılması münasip zamana bıra
kılmışdı. İnkılabdan evvel cinnete dair eser yazmak yasakdı. Osman 
oğullarının en sakat dimağlılarından biri, İkinci Hamid cinnet, mecnun, 
kapatmak tabirlerinden mahlu kardeşini hatırladığı, daha doğrusu 
hatırlandığını zannettiği için, şiddetle menetmişti. Velinimetlerinin bu 
marazi korkusundan istifade sayesinde mütenaim olanlar ve yükselen
ler cinnetden bahsedenleri, büyük bir mücrim gibi mahvetmekten 
çekinmiyorlardı. Tabii böyle bir asırda cinnete dair eser yazmağa 

kimse cesaret edemezdi, yazan da bastıramazdı. Fakat Hürriyet ilan 
olunur olunmaz bir sene içinde iki cildi de basılmış, bu suretle Tür
kiyede kemalen değilse bile kıdemen bir rüchan kazanmıştı. Her 
ciddi eser gibi bu da fazla bir rağbet görmedi. Muhitin okumağa 

karşı hevessizliği bin kadar basılan nüshaları tam onyedi senede 
tüketebildi. Rağbetsizliği sırf eserin kıymetsizliğine atfedemeyiz. Eser 
ne de olsa bizde hiç bilinmeyen bir yeni mevzudu. Bu güne kadar 
daha iyisi yazılmadı, ayni işi görmek üzere yazılanlar çok mahdud, 
ihtiyac irfanı teskin etmekten çok uzaktı. Bir iki senedir tababeti 
ruhiyenin bazı meraklılar tarafından arandığını ve kütüphanelerde 
nasılsa kalmış nadir nüshalarını yüksek fiyatla satın almakta oldukla
rını duyuyorum. Pek mahdut da olsa bu teveccüh bir kaç karie 
hitabetmek, onlara uzun ve derin bir ihtisas ve tetebbuun hülasasmı 
takdim eylemek zevkini tenbih etti, zaman ve nakıtca tekrar bir feda
karlığı daha göze aldım. Bir kaç münevvere fenni bir şulei hidayet 
olur ümidile bastırıyorum. Tababeti Ruhiyenin ilk tabını okuyanlar 
eseri iltifat ve teveccühlere gark etmişler, şifahen ve tahriren pek çok 
teşci ve taltif eylemişlerdi. Halbuki o mektepten yeni çıkmış, kader 
saikasile yoklukta hemen Tıbbiyede ve Gülhane Seririyabnda kür. iye 
çağırılmış hem talebe hem muallim bir amatörün muktatafatı idi, 
İkinci tabıda ise müellifin yirmi seneye basan ihtisas ve tetebbularınm, 
taliin nasib ettiği etraflı ve uzun müşahedelerinin izleri vardır. 
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Mevcudiyetini bir şubeyi layikile öğrenmeğe hasretmiş, ömrü sırf 
şubesine dair eserler okumak ve yazmakla geçmiş, bir taraftan genç 
meslekdaşlarına talimi ihtisas ederken diğer taraftan seririyat çıraklı
ğından bir gün bile uzaklaşmağa tahammül edememiş bir mütehassıs 
velev çorak bir muhitte de yetişse, velev muharrir kadar acizde 
yaratılsa ortaya koyacağı bilgi ve görgüler karilerini az çok müstefit 
edebilir sanırım. Onun için bu ikinci tabı ancak ismen Tababeti Ruhi
yedir, metin elifinden yesine kadar değişmiştir. Zaten ben değil, 

zaman onu çoktan değiştirdi. Bu şube son zamanlarda yeni nurlu 
yollar buldu, başka çığırlarda yürüdü. Avrupada iki senede bir eser
lerini tekrar bastıran müellifler bile her tabda tanılmıyacak derecede 
esaslı tadillere mecbur oluyorlar. Tababeti Ruhiyenin iki tabı arasında 
geçen onsekiz senelik bir fasılada ise elbet büyük bir yaş farkı 
olacaktır. 

İlk taba mukaddime konmamıştı. Onu hocalarıma, şakirdlerime, 
arkadaşlarıma ithaf etmekle iktifa etmiştim. Bu defa uzunca bir mu
kaddeme ile kusurlarını örtmeğe çalışıyorum. Çünkü eskisinde pek 
gençdim. Kusurlarım gençliğime bağışlanırdı. Fakat yeni hatalarım 

için böyle bir mukaddime ile istitaf kafi gelecek mi ? bilmem. 

Mazhar Osman 



Tababeti Ruhiye 
üçüncü defa basdıyor 

Yeniden bastırılacak kadar rağbet görmüş bir eser değildi. Hekim
lerden, ediplerden, mütefekkirlerden küçük bir zümre nasılsa onu 
sevmiş, belki de beğenmişti. Senelerce evimin mahzeninde tozlar 
içinde unutulmuş kalan kitabımın ara sıra aranması beni hem mütees
sir ediyordu, hem memnun ... Azı satılmış çoğu dağılmış ve bitmişti, 
basım ve kağıt masrafını bile ödeyemeyen bu cüz'i rağbet işte oniki sene 
sonra yeni bir tab'ına daha teşvik etti. Kitap okuma merakının azlığı 
karşısında bu bile tesellidir. Henüz okuma zevkini, kitap aşkını tat
mamış bir muhit ve zamandayız. Bizden sonra geleceklerin bu cihetten 
daha mutlu olacağından eminiz. O zaman bir çorak sahada ve kurak 
mevsimde tek tük yetişenlerin irfan atşını teskine çalışmış bu değersiz 
kaynağa da hakkı verilir, hiç olmazsa tarihi bir eser diye anılır; sanırım. 

Akıl hastalıkları varken Tababeti Ruhiyeye yenideR h1zum varmıy
dı ? Akıl hastalıkları daha muhtasar idi, klinik ciheti biraz tafsil edil
miş, semiyoloji ve esbab bahsi kısa yazılmıştı. Ondan başka oda eskidi. 
Üniversite ve bilhassa günden güne çoğalan bu şube mütehassısları 
daha tafsilatlı bir eser istemekte haklıdır. Onların bu arzularını belki 
Tababeti Ruhiye temin edebilirdi. 

Eser başdan aşağı bir retuşten geçmiş, yeniler ilave olunmuştur. 
Eserin üçüncü defa basılmasına Üniversite himmet ediyor, binaenaleyh 
bu eseri İstanbul Üniversitesine tuhfe ediyorum. 

16 / 1 / 940 Cağa/oğlu 

M. O. Uzman 





Tababeti Ruhiye Seririyatı 

Tababeti ruhiye hekimliğin pek yeni bir şubesidir. Ruha arız 
olan hastalıklardan bahseder . . . bu sözlerimizden ruh tababetinin 
bir felsefe veya sadece cinnetle meşgul bir şube olduğu zannedil
mesin. Biz bu kitapta felsefeden ve metafizikten bahsedecek değiliz. 
İlmimiz görgü, tecrübe üzerine müstenitdir. İşi sade bimarhaneye 
kapatılmışlara inhisar etmez. Seririyatının hududu yalnız bimar
hane divarları değildir ... vakıa tababeti ruhiyenin bimarhane hayatile 
pek kavi alakasını söylemeye lüzum yok... hasta olan uzuv dimağ
dır. Ruhun bütün tecellileri bu uzva ait olduğu için ruh tababetinin 
dimağ hastalıklarile meşgul olması tabiidir. Fakat ruhun her gayri ta
biiliği ister viladi, ister kisbi olsun, şahsı bimarhaneye sürüklemez. 
Gayri tabii ruhlarla her yerde karşılaşırız, her aile içinde bir çok 
kimsede, mektep sıralarında terbiye edilen çocuklarda, askere davet 
edilen gençlerde, kumar, sefahat, içki içinde yuğurulan kahillerde , 
nihayet kalpazanlıktan, adam öldürmekten suçlularda, aşk yüzünden 
intihara kalkan aşıkta veya altmışından sonra azan ihtiyarda da görü
rüz, bunun için bu ilmin tatbikat sahası günden güne genişlemiştir. 
Ordu hekimliğinin en esaslı şubesidir, orduya giren genç iptida bu 
seririyatın tetkikinden geçer, adalet hükmünü vermek için ruh heki
minden nur bekler, çocuk terbiyesinde ölçümüz , nasıl yürünülece
ğini gösteren, meslek seçtiren bu bilgidir. İleride adliyede, maarifte , 
içtimaiyatta umduğumuz bir çok yenilikleri bu şubeden umuyoruz. 
Dershaneye sokulacak çocuk, askere alınacak genç, tababeti ruhi
yenin mutlak tetkikinden geçirilir. Tahsil çağı geldi diye bir çocuğu 
her mektep kapısını açmıyor, neler öğrenmeye, ne tarzda öğrenmeğe 
kabiliyeti olduğu araştırılıyor, kolu ayağı sağlam, kör topal değil 
diye her genç askere çağırılmıyor, hatta bir tayyareci, bir telefoncu , 
bir şoför, bir makinist bile ruh hekiminin muayenesinden geçmek
sizin iş başına getirilmiyor. Dikkati, zekası, çevikliği, tahammülü 
ölçülüyorda ondan sonra iş veriliyor. Bu günün hakimleri 
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ortada bir cürüm, bir de mucrım var demiyorlar, mücrimin zekasını, 
iradesini, mizacını cürme saik olan sebep karşısında mukavemetini 
uzun uzadiye tetkik ettikten sonra hükmünü veriyorlar. Bazen evla
dım vahşiyane öldüren bir babayı mazur görüyorlar, tedavi için has
taneye gönderiyorlar, evladını açlıkla ölümden kurtarmak için bir 
okka ekmek çalan validede hekimlik cephesinden bir özür bulamı
yorlar. 

O kadarını ? karı kocadan biri çıldırsa diğeri talaka hak kazan
mak için ruh hekiminin reyine muhtaçtır. Fen güneşi ile vicdanı 
aydınlanmış bu günün kadın ve erkeği evlenirken eski zamanda 
olduğu gibi yalnız eşinde para ve güzellik aramıyor, biliyor ki aile 
yuvası kurmaktan gaye nesil yetiştirmektir. İyi nesil yetiştirmek, 
mesut bir yuva kurmak için eşinin sıhhatini, soyunda irsi hastalık 
olup olmadığını araştırıyor. Eşinden ağırlık, yüz görümlük değil 

sıhhat raporu istiyor. Yeni izdivaçlarda en asil ve zengin namizet 
şeceresinde cinnet olmayan, kam ter temiz ve tenasüli hastalıklarla 
kirlenmemiş olandır. Yoksa servetin şımarttığı, sefahatin yıprattığı 
asil geneler, asil geçinen kibarlar, hanedanlar ruh hekimince soysuz 
ve dejeneredir. 

Dahası var : alım satım, veraset ve vesayet meselelerinde taba
beti ruhiyenin müdahalesi günden güne genişliyor. Mal satanın, 

abdal, mecnun veya bunak olması ferağa müsait olmadığı gibi 
ferağdan sonra bile bayiin böyle bir hali anlaşılırsa alış veriş bozu
luyor, mal geri alınıyor. İntihar eden bir adamın vasiyetnamesi, bir 
ihtiyarın evlatlarından birine tercihen servetini terk etmesi tababeti 
ruhiye raporile mÜsbet veya menfi bir kıymet alır. İntihardan evvel 
mecnun olduğu anlaşılırsa ne şahadeti, nede veraseti makbuldur, 
ferağ edenin bunaklığı iddiası sade hayatta iken değil, öldükden sonra 
bile zarar görenler tarafından ileri sürülebilir. Onun için hali haya
tında mallarını birine teberrü eden mutlak sinir hekimine gider, uzun 
uzadiye aklının muayenesini rica eder, aldığı raporla ferağ senedini 
beraber verirse işe yarar, yoksa diri ikende, ölü ikende mahkeme -
lerden kurtulamaz. Adalet yolu tıp nuru olmaksızın aydınlanmaz, 
tababeti ruhiye hakimin vicdanını nurlandıran bir yüce fanustur. 

Ruh hekimliği sayesinde son asırda terbiye ilmi değişmiş, öğret
me usulleri başkalaşmış, zeka ve seciyece kusurlu doğanların ter
biyesi için müessir çareler düşünülmüştür. Askerlerin silahlı silahsız 
hizmete ayrılmasında, büsbütün askerlik hizmetinden afedilmesinde 
ruh hekimliğinin mevkii ön saftadır. 

Bugün her sağlam vücutlu askerin eline silah verilmiyor, dimağı-
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mn buna müsait olup olmadığı araştırılıyor. Eskiden delilik göster
miş bir adam en sağlam günlerinde bile nüküs korkusile askere 
çağmlamıyor, silah emniyet edilemiyor. O halde tababeti ruhiye 
yalnız tımarhane hastalarile meşgul olmaz, bir çok tıbbi ve içtimai 
şubelerle de alakadardır. Tababeti ruhiye her hekime, her münev
vere faydalı bir şubedir. 

Irk ijiyeninin, islahının temel taşını ruh hekimliği teşkil eder, 
çocuğun iyi doğması usullerini, fena mayalı ana ve babanın çocuk 
yapmamaları lüzumunu bize o öğretir. 

Delilik, sinirlilik dimağ hastalığından başka bir şey değildir. 

Yorulan her uzuv bozulabilir, pek tabii dimağmki de her hastalık gibi 
gelip geçer. Yahut senelerce sürüncemede kalır ; öldüren çeşitleri de 
vardır. Deliliğin bir tifodan, bir zatürrieden ne farkı olabilir ? sinir 
sistemi hastalıklarının mühim fasıllarını deliler, yarım deliler, sinir
liler, abdallar, bunaklar teşkil eder. Zekayı yapan uzuv di rnağm 
kışrı, kuddami fussu olduğu için ruh hekimliği tercihen bu kısımla 
meşguldür.Bununla beraber sinir sisteminin diğer kısımlarile de sami
mi rabıtası vardır. Birbirinden ayrılamayan psihiyatri ve nöroloji 
dünyanın onda dokuz üniversitesinde bir ders olarak okunur. Dimağ 
alaka ve samimiyetini sade sinir sistemine hasretmez, vücudün diğer 
uzuvlarile de münasebeti vardır. İnsanın akciğeri, böbreği hasta ol
duğu gibi dimağı da olur, dimağı hasta olanda da arıza asıl beyinde 
de olsa karaciğerler, dahili ifraz guddeleri, böbrekler de büsbütün 
birtaraf kalamaz. Dimağ vücudümüzden ayrı değil, vücudün hazır
ladığı gıda ile beslenen, teneffüs ve devran sistemile yaşayan yor
gunluklarını, pisliklerile dişarıya atan bir uzuvdur, onun için deliliği 

sinirliliği beyin hastalığı derken diğer uzuvların rolünü de ihmal et
memeliyiz. 

Tifo ateşi arasında sayıklayan bir hastanın sözleri bir delinin 
hezeyanından farklımıdır ? hatta bir sarhoşun deliden ne farkı var ? 
veremlilerin ölüm yaklaşdıkça artan nikbinlikleri, zindelik iddiaları 
şehvet ve aşk üzerine kurulmuş hayali köşkleri, bütün manasile 
ruh değişiklikleri hekimlerin değil, romancıların bile dikkatini cel
betmemişmidir ? Hangi çeşit hastalık olursa olsun ruh tababeti ile 
alakasını kesebilirmi ? Hastanın hekime inanışı, hekimin sözlerini 
dinleyişi ve yapışı ruh tababetinin feyzinden başka ne ile izah olunur? 

Orduda bir tifo, bir veba çıksa telaşa düşen hekimler askere 
en ziyade lazım manevi kuvveti sözlerile sarsacak, ölüme seve seve 
giden gençlerin şevk ve hevesini kıracak, belki mühim paniğe se
bep olacak ruh malullerine nasıl kayıtsız olabilirler? Orduları intani 
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hastalıklar zayıf düşürebilir, silah faikiyetini azaltabilir, lakin manevi 
bozukluk mağlup eder. Bir memleketi harici düşmandan ziyade 
kemiren dahili nifakların, ihtilallerin sebebi ruhi tereddilerdir. Bu 
gibi işlerde ön ayak olanlar şimdiki bimarhanelerin henüz kendine 
mal edemediği müvaz.enesiz.lerdir. Ruh hekimliğinin yeni yeni meş
gul olmaya başladığı, fenalıklarından bir memleketi hatta bütün insa
niyeti korumak istediği bu yarı delilerdir. Bimarhane kapısı önünde 
dolaşan, şimdiki kanunların ve telakkilerin henüz eşiğinden atlayarak 
içerisine sokulmaya mecbur etmediği yarı deliler, müvazenesizler, 
sefihler, sebatsızlar, geçimsizler, cemiyet düşmanları tababeti ruhi
yenin profilaksi, teşhis ve tedavisi ile uzun uzadiye uğraştığı mev
zulardır. Dünyanın her yerinde hayatta pek mühim roller oynayan, 
akil ve mutedillerin huzur ve rahatını bozan, bugün yalancı zekasile 
şarlatanlığı ile parlayan ve yarın hapishane veya bimarhanede hayat 
geçirmeğe namzet bu gibi psikopatların tedavisi için dispanserler, 
açık ve serbest müesseseler, toplantı kampları tesis edilmektedir. 

Ruh tıbbı bimarhaneleri modern hastane haline koymuştur, 
delileri üfürükcülerin elinden kurtarmış, hekimlerin şefkatine ema
net etmiştir. Dimağ hastalıklarının teşhis ve tedavisile uğraşan 

müesseseler günden güne tekemmül ediyor. Bu günkü müesseseler 
ruhlara huzur ve sükun veren, muztariplerin bedbahtlıklarını unut
turan şefkat yuvalarıdır. 

Bu günün psihiyatrisi yarı deli arazlarile göze çarpan psikopat
ları, sinirlileri tedavile hem hastalıklarını ilerletmemeyi, hem de 
hafif hastaları kapalı hastaneler dışında tedavi etmeyi, aileler ara
sında geçimsizliğe en büyük sebep olan sinir bozukluklarını düzelt
meyi, içtimai bir çok fenalıkların önünü almayı iş edinmektedir. 

Neslin tereddisine sebep olan amillerle mücadele etmek te ruh 
tababetinin vazifesidir. Mesela frengi ve verem gibi in tanlar, rakı 
morfin, kokain, heroin, esrar gibi zehirler deliliği ve sinirliliği arttır

dığı, bu gibi intan ve zehirlerle mülevves kanlı adamların nesilleri çeşit 
çeşit sinir arızalarına müstait veya malfü olduğu teeyyüt ettiği için 
ıuh tababeti frengi ve verem mücadelesi, Yeşilay Cemiyetleri teş
kilatı ile samimi alakadardır. Psihiyatrinin evlenme, boşanma, gebe
lik ve doğurma, vesayet, askerlik, terbiye ve meslek intihabı, 

tekaüt gibi içtimai hayatın mühim fasıllarında büyük rölü vardır. 
Umumi harpten alınan tecrübeler ruh tıbbının ehemmiyetini 

pek çok arttırmıştır. Ruh hekimlerinin muayenesinden geçen seçme 
askerler okyanuslar aşarak yabancı toprakta memleketinin bayrağı 
için seve seve döğüşmüş, bir futbol maçına gider gibi centılmence-
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sine harb etmiş, orduda inzibatsızlık, bozgunluk görülmemiştir. 
Harpten sonra Fransa, İtalya, Amerika ve azçok her müterakki 
memleket akıl hıfsısıhhasma fevkalade ehemmiyet vermiştir. Yer 
yer dispanserler açarak sinirliler tedavi ediliyor, ruh selametini 
muhafaza için nasihat isteyenlere profilaksi mantal öğretiliyor. Hele 
ırkın ıslahını siyasi gayesile müterafık gören Almanya irsi akıl ve 
sinir bozukluklarının sönmesi için sterilisation ve castration kanunları 
yapmış, birkaç sene içinde binlerce kişi profilaksi mantal komis
yonlarının tetkikinden geçirilerek kısırlandırılmıştır. Sinir hastalarını 
ayakta tedavi için her hükumet dispanserler açmakta, asabi ve akli 
hastalıklar mücadelesine sari hastalıklar kadar ehemmiyet vermek
tedir. 

Bizde de ruh hekimliği diğer şubei tıbbiyelerle bir hizada görül
mektedir, hatta sonradan doğduğu ve pek yeni olduğu düşünülürse 
pek çabuk ilerlediği takdir olunur. Eskiden mecnunlar mahbuslar
dan bin kat ağır bir hayat içinde sürünmeye ve ölmeye mahkumdu, 
bu gün bakımları çok düzelmiştir, bir hasta gibi karyolada yata
ğında yatmakta, her sabah ziyaret eden hekimin şefkatile teselli ve 
tedavi olunmakta, hekimliğin sair kısımlarında olduğu gibi banyo
larla, seromlarla, şırıngalarla şifasına çalışılmaktadır. Uzun süren 
hastalıkları yüzünden aile ocağından ayrı hayat sürmeye mecbur 
olanların ıztıraplarını mümkün olduğu kadar azaltmak için güzel 
manzaralı, geniş kırlarda müesseseler yapmak düşünülmüştür, Bakır
köy cıvarında bin dönümü mütecaviz arazi içinde umumi harpte 
yapılan Reşadiye kışlaları tamir ve tadil edildi, yeni pavyonlarla 
büyütüldü, burada hastaların mümkün olduğu kadar vakitlerini hoşca 
geçirmesi için her şey yapılmıştır, radyo, gramofon dinlerler, tenis, 
iskambil, tavla oynarlar, bağlarda, tarlalarda, atelyelerde, yollarda 
çalışırlar, çimenler üzerinde saatlerce eğlenirler. 

Kırk bir senedir Askeri Tıp Mektebinde ve Fakültede ve Gülhane
de genç hekimlere, mahkemeleri tenvir için tabibi adlilere nöropi
sihiyari öğretildiği gibi orduda her merkezde bir ihtisas şubesi 
açılmıştır. Yirmi beş senedenberi Şişli ve Toptaşı müesseseleri bir 
çok gençler yetiştirerek memlektin askeri ve mülki, adli ihtiyaçlarını 
temine çalışmış, seririyatları ve laboratuvarları diğer müesseselere 
nümune olacak tarzda kurmuştur. Vakıa asabi ve akli bir çok mües
seselere daha ihtiyacımız derkardır. Memleketin mütehassısları 25 - 30 
senedir gayeye doğru şuurlu .ve samimi yürümektedir. Ömürlerini 
bu şubenin doğmasına, büyümesine hasrettiler. Bu günün dünden iyi 
olmasına çalışıyorlar. Harpler, iktisadi buhranlar ve daha bir çok 
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müşküller karşısında cok uğraştık, bir çok şeyler yaptığımıza kaniz, 
şubemizin medeni dünyada yükseldiği seviyeye irişeceği ve feyiz
lerini göstereceği yakın günün zevkini tahayyülle candan uğraş
maktayız. İstanbul müessesesi (2200) yataklıdır, Manisa ve Elazizde de 
150 şer yataklı modern müesseseler açılmıştır. 

Ruh hastalıkları 

Psihiyatri kelimesini otuz sene evvel tababeti ruhiye diye ter .. 
cüme etmiştik, bu tabir nasılsa beğenildi, ilme mal edildi. Herkesin 
alışdığı bu tabiri değiştirmeğe lüzum görmedik, zaten isimden ziya
de niye delalet ettiğine ehemmiyet vermek gerek. Tababeti 
ruhiye ruh hastalıklarından bahsedecektir. Lakin· ruh deyince ne 
anlayacağız ? Ruh tabirile dimağın kışrında bilhassa kuddami fossun 
kışrında bulunan hücrelerin vazifelerinin tamamını, muhassalasını ... . . 
Dimağın kışrında hareket ve his için mıntıkalar ve bu sahaları dol
duran hücreler olduğunu biliriz, bundan maida düşünce «pensee» 
dediğimiz vazifeleri yapan hücreler de vardır. O halde dimağmızın 
bilhassa kışri faaliyeti ruh demektir. Daha doğrusu Meniere'in dediği 

gibi Dimağın fussu kuddamisi kışrı ruha makar ve tababeti ruhiyeye 
mevzudur. Kışrın her hangi hücreleri vazifesini yapamaz veya 
harap olursa şahıs bu hassasını kaybeder 1 avanak ve bunak olur, 
bu hücrelerin vazifesi dalalete uğrarsa sağlam bir düşünce yerine 
marazi fikirler ve h'aller görülür. O zaman şahsa mecnun ve muhtel 
denilir. 

Düşünce dimağdaki hücrelerin bir vazifesidir demiştik, hücrenin 
bu vazifesi hilkatin yüksek bir hadisesidir, fakat hiç bir vakit bir 
kalbin adali bir hücresinin bir an durmaksızın tekallus etmesinden 
daha fevkalade bir şey değildir. Kara ciğer höcresinin safra yapışı, 
böbrek hücrelerinin vücude yarayanları süzüşi, zararlı olanları dışarı 

atışı nasıl fizyolojik bir iş ise dimağ höcresinin düşünce yapması
da öyledir. Bu muhtelif vazifelerin hücrelerin nescindeki benzemeyiş
lere bağlı olduğuna şüphe yok. O halde selim bir ruh salim bir 
dimağ nescine, dimağ hücrelerinin vazifesini selametle yapmasına 

bağlıdır. 
Fikir hastalığı bu hücrelerin anatomik ve fizyolojik kusurundan ve 

bozukluğundan ileri gelir. Bu kusurlar, bozukluklar anadan doğmada 
olabilir, sonradan da ... Yani dimağın hücrelerinde teşrihçe fark olduğu 
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gibi fizyolojice de ayni faaliyet ve sıhhat olmaz. Bu hal anadan doğma 
olduğu gibi sonradan da olabilir. Karaciğeri, böherği, kalbi viladi 
veya kisbi, teşrihi veya fizyolojiyai ne gibi sebepler değiştirirse 

dimağ höcrelerinin bozulmasında da ayni sebepler amil olabilir. 
O da her uzuv gibi muharrişten müteessir olur. İltihabi veya istihalevi 
bir processus ile cevap verir. Bir troma, bir intan, bir zehir kalbe 
böbreğe, karaciğere dokandığı gibi beyni de müteessir edebilir. 
O da diğerleri gibi in tanla iltihaplanır, istihaleye uğrar, buruşur, 
çürür. Bazı adamın yaradılışında karaciğer faal ve kuvvetlidir. Bazı 

adamın husyeleri oldu olası cansız, ifrazatı kusurludur. Bu haller 
bazılarında sonradan da olabilir.. Ruh da öyledir. Kimi yaradılışında 
düşüncesiz, az akıllıdır, höcrei ehramiyeleri pek az, yani abdaldır. 
Abdallığı anadan doğma olduğu gibi ağır bir intanla mesela şiddet
li bir beyin tifosu geçirmekle veya frengi beyne vurmakla sonradan 
da olabilir, yahut içki içe içe zeka höcrelerinin biyolojik terkipleri 
bczulur, istihaleye uğrar, bu suretle zehir yüzünden sonradan ab
dallık yani erken bunaklık olur. O halde son zamanlara kadar 
felsefe ile karıştırılan, metafizik addedilen ruh da bir fizyolojiyai 
bir hadise, bir vazifedir. 

Hatta ruh ilmi: psikoloji tabiri de hakikatta can çekişiyor. biz 
bu tabiri daha ziyade bir süs olarak kullanıyoruz. Psikoloji, kışrı 
dimağ höcrelerinin fizyolojisi, psihiyatride emrazı demektetir. Bina
enaleyh delilikte, abdallıkta, bunaklıkla akciğer veya böbrek iltihabı 
gibi maddi bir hastalıktır. Birinde hastalık teneffüse hizmet eden 
rie höcrelerindedir, hastalanırsa iyi nefes alamaz, diğerinde kandan 
pis maddeleri atacaksüzgeç hastadır, hastalanınca zehirleri süzemiye
cek, kan zehirlenecektir, bunda da (fikir) bozulacaktır, şahıs doğru 

düşünemiyecek, sözünü, hareketini idare edemiyecektir. Nasıl rie ve 
ya kilye hastalığı marazi vetirenin şiddetine göre ya şifa veya ölüm
le neticelenirse yahut müzmin ve müterakki olursa cinnet de böy
ledir. Fikir höcrelerini bozan amilin cinsine ve şiddetine göre ) a iyi 
olacak, ya ölecek veya atehle neticelenecektir. Fikir höcreleri tıp ı 

böbrek ve ciğer höcreleri gibi anadan doğma kusurlu olabilir. Bu 
kusur kemiyetce veya keyfiyetce olabilir. Onun neticesi abda 1 e~a 
pek sinirli doğar. Bu hale sebep ananın babanın taksirdir. Cer ume-
yi bozan frengi ve içki, veraset gibi kusurlardır, yahut sonradan 
olur, hariçten giren intan ve zehirlerin tesirinden, veya ifrazatı ücu
dün içine akan bezelerin bozukluğ·undan, yahut troma ile höcre er 
sarsılarak igtidasının değişmesinden beyin höcreleri teşrih ve fü ·o
lojice bozulur, fikir salim surette meydana çıkmaz, i te delilik ... 
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Her şeyde olduğu gibi bunda da verasetin pek büyük tesiri 
vardır. Kimi insan, beyin höcreleri pek sağlam, kanları tertemiz ana 
ve babadan dünyaya gelmiştir. Hayatta maruz kalacağı ufak tefek 
sadmeden sarsılmaz. Mesela senelerce okkalarla rakı içer, belki 
kalbi, karaciğeri bozulurda dimağına bir şey olmaz, kiminin de 
zaten dimağ höcreleri narin veya kanları bozuk olduğu için tohum
lan hasara uğramış ana, babadan dünyaya gelmiştir. Bunlar hayatın 
şiddetli sadmelerine asla dayanamazlar, ufak bir sebepten delirir
ler. Mesela akşamdan akşama bir kadeh içdikleri halde bir kaç 
senede alkolik olurlar. Başkalarını o kadar sarsmayan bir heyecan 
bunların sinir sistemini berbat eder. Zahirde bir iki kadeh rakı 
veya ruhi bir sadme sebeptir. Hakikatte asıl ittiham olunacak 
istidat (predisposition) dediğimiz yaradılıştır, irsi kusur ne kadar 
fazla ise mukavemet o kadar az olur, böyleleri bünye itibarile 
bozuktur, hastalıklarım bünyevi sayarız. Bir kısmında veraset veya 
cibilliyetin o kadar bariz bir tesiri görülmedigi halde hariçten gelen 
zehir, intan veya tromanın pek kuvvetli olmasından cinnet baş 
gösterir. Bunları bünyevi saymıyoruz. Zaten her hastalık için bir 
kabiliyet ( receptivite) lazımdır. Tabii akıl hastalıkları da istisna teşkil 
etmez. 

Bu kabiliyet nereden geliyor ? niçin bazıları akıl hastalıklarına 

müstait oluyor ? tabii her şeyden evvel veraset. Mecnun ana ve 
babanın dünyaya. getirdiği çocuğun dimağ höcrelerinde anatomik, 
morfolojik, biyolojik, arşitektonik bir bozukluk olması pek tabii 
şeydir. Çok defa anasında, babasında böyle göze çarpan kusurlar 
görmediğimiz halde yeni nesilde cinnet kabiliyetinin arttığını görü
yoruz. Dünyanın hali buna en güzel misaldir. Asırdan asıra değil, 
seneden seneye cinnet, ruh gayrı tabiilikleri, sinir hastalıkları artmak
tadır. Belki harici amiller pek metin dimağları bile sarsacak kadar 
kuvvetlidir. Bu arada hayat kavgaları, harpler, yoksulluklar, heye· 
canlar, suiistimaller, fikri incelikler, ruh ihtiyaçları hesap edilebilir, 
fakat ondan ziyade yeni nesillerin mukavemetinin azalmakta, daha 
doğrusu hastalığa kabiliyetinin artmakta oldugunu inkar edemeyiz. 
Haleflerde istidadı yaratan seleflerin müzmin tesemmümünden başka 
bir şey değildir. Ebeveyn mecnun olmadıgı halde neslini tereddiye 
uğratabilir. (Blastophtorie - tohumun kirlenmesi) neslin tereddisinde 
en büyük amildir. Netekim cersumenin temiz ve dinç kalmasını 

temin edecek bir ijiyen neslin itilasına, ıstıfasına yarar, ebeveynin 
frengisi, veremi, daülküfılü ise çocukların delilik, yarım delilik, ah
laksızlık istidadına üç mühim amildir. Sıtmanın da mühim bir sebep 
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olduğu zannediliyor, vakıa neslin kemmi in kirazında sıtma pek 
mühim bir sebeptir, fakat ruhi tereddisinde tesiri daha tetkike 
değer. Bu kusurlar mes'ut tesalüpler, ahfadın güzel bir hijiyen 
takibi, şuuri tarzda çocuk yetiştirme sayesinde bilerek veya bil
meyerek ıslah olunuyor. Fakat bir çok ailelerde de bir batna mün
hasır kalmıyor. Nesilden nesile intikal ediyor. Bir frengilinin, bir 
alkoliğin, bir sıtmalının, bir veremlinin neslinde alışanın birinde 
zaaf oluyor. Kiminin dimağında, kiminin karaciğerinde ... Yani beden 
ne ise dimağda odur. Bir adam hilkaten karaciğer veya akciğer has
talığma müstait olduğu gibi dımağ hastalığına da istidatta doğar. 

Dimağın patolojiside diğer uzuvların patolojisinden farklı değildir. 
Fakat öteki uzuvlar teşrihen kabadır, kusurları göze çarpmaz. Ruh 
kusurları tabiilikten aksar aksamaz hissolunur. 

O halde akıl hastalıklarında veraset büyük bir amildir. Ana babanın 
hılki malfüiyetleri yahut kisbi kusurları yüzünden meni ile yumurtanın 
bozukluğu cinnetin belli başlı sebebidir. Fakat her mü~tait mahkum 
değildir. Müstaitlerin hastalığa karşı istidat dereceleri bile birbirine 
benzemez, istidadı yüksek olanlarda hastalık hemen bir hiçle infilak 
eder. Halbuki mühim bir ekseriyette bir sebebi mücbir tesiri şart

tır. Cinnetin önüne geçmek için bu bilgilerimizden pek çok istifade 
edebiliriz. Birincisi hastalıklı ana ve babanın tesalübüne, ikincisi 
ana ve babanın blastoftorisine mani olmak, üçüncüsü yeni neslin 
esbabı mucibeden korunması. .. İşte akıl hijiyeninin esasları. 

Cümlei asabiyece pek kusurlu olanların izdivaçtan daha doğrusu 
çocuk yapmaktan menedilmesi tababeti ruhiyenin profilaksisidir. 
Blastoftoriye sebep olan palüdizm, verem, alkol, frengi mücadelesi 
akıl hijiyeninde esastır. Cinnete müstait olarak dünyaya gelenleri 
hastalığın infilakına sebep olacak sebeplerden korumakta umdeleri
mizin üçüncüsünü teşkil eder. 

Mecnun hastadan başka bir şey değildir 

Dimağ höcrelerinde teşrihi ve biyolojik kusur yüzünden görülen 
araza delilik derler. Halkın deli ve kaçık diye her kesten ayrı saydık
ları biçareler bizce hastadan başka bir şey değildir . Nasıl bir zatür
rieli, bir dizanterili yatakta bakılmaya muhtaçsa herkesin deli 
dediği dimağ hastaları da bakım ve yardıma, insanlığın sevgi ve 
saygısına değer. Bir müteverrimde öksürük, bir koleralıda ishal ne 
ise bir mecnunda da hezeyan odur, hastalığın arazıdır. Ateşler 
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içinde sayıklayana gülünmez, acınır... Muztarip ruhun karşısında 
insan kalbi ancak ıztırap duyar. Her hangi bir hastane nasıl şefkat 

ve merhametle gezilirse ruh müessesesi de ayni hisle ziyaret edil
melidir. Zavallı akıl hastalarını zooloji bahçesinde vahşi hayvanları 
seyreder gibi gezenler, onların hezeyanlarile eğlenenler pek iptidai 
terbiyeli pek bayağı ruhludur. Mecnunda bizim gibi insandır, bizim 
gibi doğmuş, büymüş, hizmet etmiş, bir ailenin canından kıymetli 
bir uzvudur. Çoğu iyi olacak, bir aile ocağını şenlendirecek, insan
lığa belki büyük hizmet edecektir. Bir kısmı da hastalığı yüzünden 
hürriyete mütehassir, bimarhanede kapalı, kara tali ine kurban 
olacaktır. Bin dikkatle bir fidan gibi yetiştirilmiş, atisinden pek çok 
şey umulmuş, bir genç bir ailenin ümidi, tesellisi, bir yavrucak 
akıl müesseselerinde zeka ve hayat güneşini yavaş yavaş kaybeder
ken bilmeliyiz ki canlı ölünün her gün taze taze matemini tutan ciğeri 
yanmış bir aile vardır. Bu necip duygu insan kalbine yakışır. Mecnun
ları hasta telakki etmek, bir hastaya esirgenmemesi icabeden şefkatten 
mahrum etmemekte hekimliğin ve hekimin vazifesidir. Bir hastanın 
kamarada kapalı, sediye içinde, otomobilde sarsılmaksızın getirilmesi 
ne kadar tabii bir şey ise, bir biçare mec '."l unu da tedavi evine 
ayni ihtimamla sevketmek lazımdır. Müessesemize uzaklardan gelen 
mecnunlara en sağlam .bir caninin bile taşıyamayacağı ağır zincirler 
vurulduğunu, kamçı ve yumruktan çürümemiş yeri kalmadığını 

nadirde olsa hala görmekteyiz. Daha 15 - 20 sene evveline kadar 
birbirine iple bağlı, 5 - 6 hastanın yalın ayak Babiati caddesinden 
geçerken halkın yarı müstehzi, yarı müşfik nazarları arasında kamçı 
darbelerile götürüldüğüne şahit olduk. Çok uğraştık, hala uğraşı
yoruz. Bir vak'aya daha şahit oldum, Üsküdarda Toptaşında iken 
tek atlı arabanın ayak konan yerine mustarazi yüzü koyun, uzadılmış 
elleri ve ayakları arkasına bağlı, bacakları arabadan sarkan mecnunlara 
rast gelirdik. Arabaya karşılıklı kurulmuş, polislerde, sigaralarını 

kayıtsızca içerlerdi. Artık bu vahşet tarihe karıştı. Ammenin vicdani 
bu gün şu kanaattedir: İnsan mustaribe zulmetmez, acır. .. 

Ruh tıbbının mevzuu yalnız deliler değildir. Delilerin pek küçük 
kısmı bimarhanede kapatılmıştır, çoğu dışarda serbesttir. Delilerden 
pek fazla bir yekfın teşkil eden yarım deliler de bu şubenin malı
dır. Bunlar delilerle, tabiiler arasında bir mmtaka teşkil eder, bir 
kısmı daha ziyade deliliğe komşudur, bir kısmı daha ziyade tabiiye 
yaklaşır, onun için hepsine yarı deli demekte doğru olmaz. Kimi 
delinin dörtte üçü, kimi sekizde biridir. Psikopati, yan deli dedi
ğimiz bu cinnet sahası pek geniştir. Beşeriyetin mühim bir kısmını 
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bunlar teşkil eder. Bunlar zeka ve seciyelerinin bazı bariz hatta 
marazi mütebariz kısmile akıllılara bile ön ayak olurlar, ihtikarcı

ların, ihtilalcıların, inkilapcıların, kara çetelerin ele başıları bunlar
dır. Bu mal fil ruhlular akıllı geçinirler, deliliklerine kimse inanmaz, 
bunlara halk deli demez, bir halt etmeden şuuru bozuk diye 
muayenelerden geçirmek, kapatmak tedavi etmek, kimsenin hatırın
dan geçmez, bunların fenalığı delilerden kat kat ziyadedir. Bir deli 
hezeyanının en şiddetli zamanında, bazen bir katil yapabilir, ebe
diyen bimarhanede ~alır, kimseye fenalık yapma ına meydan veril
mez, halbuki psikopatların içinde her gün çeşit çeşit suç yapmağa 
müstait olanlar var. Ya hile, ya mazeretle adaletin pençesinden 
kurtulur, yahut hüküm yer. Hapisten kurtulur kurtulmaz başka bir 
suç yapar, kimse hasta demezlki tedavi düşünülsün, kimse deliliğini 

kabul etmez ki bir yere kapatılsın, bunlar serbest yaşarlar, salim 
fikirliler arasında ayni tarzda sorgu ve saygı ile karşılanırlar. Adli, 
siyasi, idari, içtimai hakları hep müsavidir. Şahadetleri, vasiyetleri 
muteberdir, isterse evlenir, bıkarsa bırakır ,orduya da, donanmaya da 
girer, amir de, kumandan da olabilir. En mühim idari işlerin başında 
bulunabilir. Bu çeşit hocada, avukatda, doktorda vardır. Ruhi gayri 
tabiilikleri kimsenin gözüne çarpmaz. Çarpsa da kim ne diyebilir. 
Daha hiç bir memleket kanunu bunlara karşı mani tedabir almamış
tır, ancak cürüm yaptıktan sonra cezalanırlar, hapishaneleri doldu
ran mücrimlerin pek çoğu bu sınıftandır. 

Yarım delilerin değil tam delilerin bile memleketin bir çok 
insanların mukadderatına hakim olduğu nadir değildir. Bunun için 
tarih sahifelerini uzun uzun karıştırmaya lüzum yok. Paranoyyak 
dediğimiz kazip peygamberler, manyak ve isterik kahramanlar tarihte 
doludur. Belki tarihi yapanlarda onlar !... Bugün bile her memle
kette cinneti fark edilmeksizin, mahiyeti anlaşılmaksızın iş başına 
getirilenler, bozuk dimağile iş görenler, hatta ehliyeti takdir oluna
rak bir kaç defa terfi edenler eksik değildir. Manyaklara coşgun 

veya akıllı deli, matuh ve abdallara evliya deyenler eskiden pek 
çoktu, şimdi de hiç az değil. Böyleleri anadan zeka kusurile değil, 
seciye dalaleti ile doğar, büyüdükce bu halleri artar, zeminde 
müsaitse bu marazi istidat büyüdükce büyür, tam deli haline gelen
lerde olur. 

Beşeriyet her adımında değişmek, bozulrııak ; ruhi ve maddi 
hayatında dalalete uğramak tehdidindedir. Bili iz ki alelade hekimlik 
beşerin çoğalmasına, hasta olmamasına, hasta olursa iyileşmesine, 
çok yaşamasına hizmet eder. Tababeti ruhi ede beşerin ruhi saade-

2 
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tini, fikri selametini temine yarar. Sağlam fikirli, maneviyatı düzgün, 
seciyesi yüksek insanların doğmasına, ruhi kusurların azalmasına ; 
islah olunmasına dimağ hastalarının şifayap olmasına, ıztırapların 

azalmasına, yeniden cemiyeti beşeriye arasına sokulabilmesine 
çalışır. 

insan - fert ve cemiyet - sinir systemi salim insanlarla mesut ve 
müreffeh olur. Hasta insanlar cemiyete yüktür. Sağlamlar şefkat 

iktizası onlar için çalışmaya, alın terile kazandıklarını bu yolda sarf 
etmeye mecburdur. Bir tifolu yalnız beşeriyete yük olmakla kalmaz, 
ayni zamanda diğerlerinin hayatlarını da tehlikeye kor, fakat bize 
mazarratı dokunabilir diye beşeriyet hiç bir zaman ne bir kolera
lıyı ne bir vebalıyı öldürmeyi hatırına getirmemiştir. Bilakis kendi 
varlığını tehlikeye koyarak onu en ümitsiz hallerde kurtarmağı bile 
bir vazife, daha doğrusu insanlık borcu saymıştır, Mecnunlarda 
böyledir, bir mecnun ve hatta muzir bir psikopat, kudurmuş bir 
köpek gibi öldürülemez, nihayet bir yere kapatılır, kimseye zarar 
vermesine meydan verilmez, insanca tedavi olunur. Düşünülürse 

beşerin şefkati de pek yerinde değil. Beşer en güzide ve zindelerini 
arkalarını okşayarak, vatan, millet, şeref diye manvie mefkureleri 
arkasında ölüme· teşvik eder, gitmeyeni cebren sürükler, diğer taraf
tan alil bir ihtiyarı, ümitsiz bir mecnunu, hatta bir köpek yavrusu 
kadar zekası olmayan bir abdalı izzet ve ikram içinde bütcesinden 
mühim bir ye.kun ayırarak yaşatır. Atisi parlak, zeki evlatlarının 
talim ve terbiyesine hasredecekleri paradan ziyadesini malfil hasta
lıklı çocuğunun refahına sarf eder. Beşeriyetin maneviyatı, maddi 
menfaatdan ziyade ülvi fedakaarlıklara susamıştır. Hayvanatın ıslahı

na ve ıstıfasına bu kadar ehemmiyet veriyoruz. Haralar, at koşuları 
yapıyoruz, nebatatın cinsini ıslah için zıraat mektepleri kimya 
laboratuvarları muttasıl çalışıyor. Beşeri tereddiyemi bırakalım, 
beşer alçalsınmı ? insanın kıymeti dimağile ölçülür. Bir insanın kaç 
kırat olduğu zekasile, ahlaki le, seciyesile tartılır. O halde tababeti 
ruhiye seririyatına ve ilmine büyük bir kıymet vermeliyiz. Vakıa 

şefkatimiz bizi ırkın ıstıfası yerine tereddiye doğru sürüklüyor. 
Lakin günden güne artan bilgimizde ıstıfasına çalışacaktır. Tababeti 
ruhiye bize ruhun asaletini bozan, beşeri tereddiye uğratan amil
leri meydana çıkarmışdır ve o amillerle mücadeleyi bize öğretiyor. 

Mesela küule, morfine, kokaine, tüberküloza, frengiye, malarya
ya karşı gelmek, mecnun ve ileri derecede psikopatların züriyetine 
müsaade etmemek, bimarhanelerin, hapishanelerin kapılarını kapa
mağa yardım eder. Ruh hekimliği profilaksi mantal, öjenik gibi 
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ferdi ve içtimai ıstıfada bize yol gösterir. Sinirli deyip geçmeyınız, 
sinirliliğin en hafif derecesi bile bir aile hayatına ağır bir intandan 
fazla mazarrat verir. Küçük küçük ruhi gayrı tabiilikler bir aileyi 
söndürebilir. Mesela zinde bir aileye fr·engi veya içki musallat olur. 
Frengi tedavisi ihmal edilmemiştir. Sarhoşlukta şikayet edilecek 
derecede değil, görünüş sağlam 3-5 çocuk dünyaya gelmiş , iyi 
büyümüş, iyi terbiye görmüşler, fakat birer psikopat. Bir müddet 
sonra çocuklardan biri anası yaşında bir kadına vurulur, maşuka

sının sesi veya bakışı hoşuna gider, gözü başka bir şey görmez , 
bu memnu aşkın esiri bir gün çatlak kafasına bir rövelver sıkar , 
ailenin ikinci kızı da psikopattır , erkekten müteneffirdir, izdivaçtan 
tiskinir, geçgin bir kız olarak evde kalır. Üçüncüsü üç dört senede 
bir kaç koca değiştirir her birinin bir kusuru vardır , kimi güzel 
muamele bilmez kabadır. Kimi asabi ve inatcıdır diye ayrılır. En so
nunda orta malı, bir orospu olur, diğeri evlenir çocuk yapar ama, 
çocuğunun sıhhatile uğraşacak bir seviyede değildir. Ne yapaca
ğını şaşırır, midesi bozulmasın diye çocuğu aç bırakır, üşümesin 

diye odadan çıkarmaz, çocuk sıska olur , ölür. İşte dört çocuklu 
bir aile, sırf sinirli olduğu için bu tarzda söner gider, 

Ruh hastalıkları günden güne artıyor, vakıa sar'a, isteri , cinnet 
insanlık kadar eski .. .. Tabii hasbdıkları şimdi iyiden iyiye tanın
dığı için bu gibi hastalıkların pek hafif şekillerini de tanıyoruz. Bu 
noktadan arttığını kabulda tereddüt etsek haklıyız ... Lakin muhakkak 
olan bir şey varsa bir vakit yeni dünya hastalığı denilen psikozların 
adeta dünya epidemisi haline girişi, diğer taraftan her memleketin 
sinir cümlesi hastalıklarına ayırdıkları yatakların adedinin seneden 
seneye arttıgıdır. Umumi harpten evvel bu gibi müesseselerin de yüz 
bin kişi barındıran Alman müesseseleri harpten sonra arttı, iktisadi 
buhrana rağmen iki yüz bin daha sonra üç yüz bin kişiyi beslemeye 
mecbur oldu, daha da artıyor. İtalya elli binden yetmiş beş bine , 
yüz bine çıktı. Fransa son istatistiklerinde mevcut hasta yataklarının 
yüzde altmış birini sinir sistemi hastalıklarının işgal ettiğini gösteri
yor. Demek vücudun diğer uzuvları hastalıklarının mecmuundan zi
yade !.. Şimali Amerika'da yarım milyondan fazla sar'alı , yarım mil
yondan fazla zayıf fikirli olduğunu istatistiklerden öğreniyoruz. Bun
ların hepsi zararlı ve tehlikeli olmasa bile kendilerine benzeyen 
nesil yetiştirmeleri, günden güne çoğalmaları ırkın ıstıfası nokta
sından mühim bir mesele değil midir?... Bunların çoğalmasına 

mani olmak fennine iyi doğum « Well - born» Eugenic diyoruz. Bu 
gaye için düşünülmedik çare k a lmadı. Kapayalım, çoğaltmayalım , 
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dediler. Bir milyon adam zürriyet yetiştirecek yaşta 40 - 50 sene nasıl 
kapatılır. Sonra hangi hükumetin bütcesi buna dayanır? Bir milyon 
kişi yarımşar dolardan günde yarım milyon dolar, senede yüz sek
sen milyondan fazla yer . . . . Milli Müdafaa bütcesinden yüksek bir 
miktar .. . Malfil doğanları, iyi ol nası imkanı olıııayanları ıztırab 

vermeksizin bir şırınga ile öldürmeyi düşündüler. Buna taraftar 
olanlar pek az çıktı. Bazı memleketler ihtiyari, bazıları cebri kısır

laştırmaya karar verdi. Bunun da lehinde, aleyhinde münakaşalar 
devam ediyor. Fransa adını bile andırmıyor, Almanya dört beş 
senedir cayır cayır tatbik etmekte ... 

Tababeti ruhiyenin terapi ve profilaksi bahislerinde bu mev
zua avdet edeceğiz ... 

Tababeti ruhiye tecrübi bir ilimdir. Ruh hastalıklarının, akılma

lfiliyetlerinin teşhis ve tedavisile uğraşan seririyattır. Her tıb şu
besinde olduğu gibi burada da etyoloji, semynloji, patojeni, anato
mi patoloji, diagnostik, terapi bahisleri görülecek .. . Seririyatta 
her bilgi asırlarca görgülerle kılı kırk yararcasına araştırmalarla el
de etmiş, diğer ilimler gibi bu da ilk iptida gördüklerini toplamış, 
seyrindeki kaideleri, vukuundaki kanunları mütalaa eylemiş, bu mü
şahedelerinden camialar kurmuş, sebeplerini araştırmıştır. Yine her 
ilimde olduğu gibi tecrübelere baş vurmuş, salim insanlarda muh
telif zehir ve intanlann ruhta ne yaptıgını müşahede etmekle kal
mamış, ayni maddeleri laboratuvarlarda hayvanlarda tatbik ile ne
ticelerini insan seririyatı ile mukayese etmiş, vakıa şubemizde ne 
hasta müşahedesi, nede hayvanlarda tecrübe diger şubeler kadar 
kanaatbahş fikir veremez. Hayvanlarda ruhi kusurları iyiden iyiye 
gösterecek kelam melekesi yoktur. Ruhi bozukluğa delalet edecek 
neş'e, hüzün, hezeyan, hafıza ve dikkat zaafı hayvanda kolay kolay 
göze çarpmaz. Hastayı müşahede diğer şubeler kadar müsbet ola
maz, çünkü müşahedemizin mevzuu hasta adamın hisleri, hareket
leri, şuurudur. Biz ancak harice aksedenleri görürüz, kolay kolay 
ruhun inceliklerini anlayamayız ; derinliklerine giremeyiz. Hastada 
gördüklerimizi nefsimize kıyas ile, nefsimizde tatbik ile idrak ede
riz. Mesela ruh hastaları, güler. ağlar ; gülmek ağlamak ruhi bir 
hadisedir. Kendi tecrübelerimize göre gülmek geniş ağlamak da
ralmış bir mizaca delalet eder. Gülen hastanın neş'esile, ağlayanın 

kasavetine kail oluruz. Her zaman doğru olmasa bile bu usul sa-
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yesinde gördüklerimizi çok defa iyice anlıyor, ölçüyor ve kanunlar 
yapabiliyoruz. 

Tababeti ruhiye müsbet bir ilim olduğu için uğraşdığımız mühim 
bir nokatda ruhun tabii tecellilerinin dimağda bir makam olup 
olmadığı dır? Ve marazi hallerde ne gibi bozukluklar görebiliyo
ruz? Vakıa tabii veya marazi hayatı ruhimiz dimağa merbuttur. 
Fakat falan melekenin merkezi neresi veya hangi höcrelerdir bile
mediğiilıiz gibi gördüğümüz teşrih! değişikliklerden de ne gibi araz
lar olabileceğini henüz tahmin edemiyoruz. Dimağ höcrelerindeki 
nesci inceliğin ş hsın seciyesini meydana çıkardığı şüphesizdir. Öyle 
olduğu halde mikroskop altında gayet dakik usullerle boyadığımız 

beyin höcrelerini seyrederken şahsın ruhi istidatları ve seciyeleri 
hakkında söz söyliyemiyoruz. Hatta teşrihi marazisi tamamen muay
yen hastalıklarda, mesela müterakki umumi felçte bile gördüğümüz 
mikroskopik tegayyürlerle, hastanın hayatında ne çeşit hezeyanlar 
söylediğini bilemeyiz. Dimağın bünyesi bilhassa son senelerde Nissl, 
Vogt, hocam Alzhaemer ve Bradman, Spilmeyer , }akob Spatz'ın çalış-
maları sayesinde yavaş yavaş anlaşılmağa başlanmıştır. Mamafih he
nüz kimse teşrihe bakarak dimağın fikri kıymeti hakkında mütalaa
ya cesaret edemez. Belki belahet ve ateh gibi dimağ höcrelerinde 
bariz kemmi, keyfi kusur gösteren bir nıalfüiyet olsun. Yoksa beyni 
muayene edersek şu dimağın sahibi pek zeki imiş, hafızası hayalin
den yüksekmiş; veya şöyle seciye sahibi imiş denilemez. Vakıa 

teşrihi tatbiki gösteriyor ki hayvanlarda kışrı dimağ büyüdükce 
zeka da artıyor, marazi teşrihte gösteriyor ki ihtiyarlıkta akli faa
liyetin azalması, belahatta zekadaki kusur , atehi felci de ilerliyen akıl 
bozukluğu, kışrı dimağ höcrelerinin ya iyi büyümemesinden veya 
herhangi bir sebeple tegayyüründen ileri gelmekted ir. Fakat görü
len teşrihi değişiklikler bu seriri levhayı tanımaya kafi gelmez. Eli
mizdeki usuller henüz o kadar ince değildir. Daha dakik usullere 
ihtiyacımız vardır. Son 20 sene dimağ teşrihindeki terakkimiz ferda 
için nikbin olmamıza hak veriyor. Hiç şüphe etmiyoruz ki her ruhi 
faaliyetin, her fikri arızanın yanısıra teşrihi veya fizyolojyai bir cte
ğişiklik vardır. Bu gayeye henüz erişmemekliğimiz yanlış yol tut
tuğumuz için değil, daha henüz kafi miktar vasıta ve bilgimiz ol
madığındandır. 

Tababeti ruhiyede yani beynin kuddami fussu hastalıklarında 
sübjektif arazlara çok ehemmiyet vereceğiz. Vakıa emrazı dahili
de ağrıların, sıkıntıların, karıncalanmaların kıymeti vardır. Fakat bun
lar ikinci saftadır. Asıl hekimin kıymet verdiği ; göğsünü dinlerken 
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işittikleri, idrarda buldukları , termometrenin gösterdiğidir. Tababeti 
ruhiyede ise hisler birinci saftadır. Halbuki şuuruna itimad edilme
yen adamın duygularım diye söylediklerine ne derece güvenilir? 
Ondan maada gördüklerimizde sübjektif ifadeye tevafuk etmeyebi
lir. Bir çok hastalarımız yatağına yatmış , hiç lakırdı söylemez. 
Sorulana cevap vermez. Haric1 aleme karşı hiç bir teamül göster
mez. Acaba cidden duymuyor mu ? Yoksa çok dalgın ve sersem 
olduğu için teamül mü vermiyor? Bir hezeyan tesirile iradesini ge
riyor da aksülamele, harekete mani mi oluyor? İlk nazarda bizim 
şubemizin güçlüğünü gösteren şu hallerden mükerrer muayenelerle 
bilhassa birçok hastaları muayene ederek bu gibi hallere alışmakla 
bertaraf edebiliriz. Göreceğiz ki tababeti ruhiye muayenesi biraz 
daha yorucu, biraz daha uzun olmakla beraber hiç de güç değildir. 
Bulduklarımızda indi sayılmaz ruhi hastalıklar tıpkı sair marazlar 
gibi muntazam gruplara ayrılmış , çok defa ilk muayenede bile has
talığın hangi gruba ait olduğunu takdir imkanı hasıl olmuştur. O 
gruba ait olduğu meydana çıktıktan sonra hastalık iyi olacak mı, 
ileride nüks edecek mi, atehe doğru ilerleyecek mi, ölecek mi, ne 
suretle tedavi icabeder gibi sualler kendiliğinden hallolunuverir. 

Bir hastanın ruhi hayatının ve tabii hayattan ayrılışının kaba kı
sımlarını harici alametlerile tanırız. İdrak ettiklerimiz vicdanımızda 
akseden hayalden ibarettir. Vak'a ne kadar basit olur, ne kadar 
alışılır, aynına veya müşabihlerine ne kadar çok tesadüf edilirse o 
kadar iyi tanılir, Mümkün olduğu kadar hastanın düşünce ve duy
gu aleminde yaşamak, onun sıkıntılarını , hiddetlerini, teessürlerini, 
marazi fikirlerini nefsimizde yaşatmak, yani kendimize yabancı bir 
fikir alemi yaratmak icabeder. O halde ince tetkikler için bu usul 
kifayet etmez. O zaman ruhun derinliklerine nüfuz etmek, dahili ha
yatımızı objektif usullerle açmak lazımdır. O usuller sayesinde ruhun 
en karanlıklarına, en gizli noktalarına nüfuz etmek ve hastanın duru
munu meydana çıkarmak kabil oluyuor. İleride tafsil edeceğimiz 
rüya, ipnoz, psikoanaliz gibi usuller sayesinde ruh ilmi daha çok 
aydınlanmıştır. 

Sade bu kadar mı? Hocam Kraepelin'in tabirince sun'i bir akıl 
bozukluğu yapmakta ruh tababetini pek çok tenvir etmiştir. Mesela 
salim bir adama alkol vermeğe başlanır, hergün tedricen alkolün 
miktarı arttırılır. Bir taraftan da görecegımız usullerle dikkati, 
hafızazı, zekası, ne kadar müddet çalışabildiği takdir edilir. Bu su
retle alkolün akıl melekeleri üzerinde tesiri anlaşılır. Keza muay
yen bir içki tesirile kendini kayıb ve bir cürüm irtikab ettiğini iddia 
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~den şahsa da psikoloji laboratuvarların da ayni tecrübe yapılır. 
iddia ettiği miktarla kendini kaybedip etmediği, ne hal aldığı tesbit 
olunur. Sade alkol, morfin, kokain gibi zehirler tecrübe edilmez. 
Uzun müddet gıdadan mahrum kalışın, ruhani ve cismani yorgun
luğun ruh vazifelerinden hangilerini müteessir ettiği de psychiatrie 
laboratuvarında tetkik edilir. 

Ruh tababetinde sade psikozlar değil psikonevrozlar da mev
zuumuzdur. Zaten bunların semptomatolojileri birbirine o kadar 
benzer ki ... Birçok vak' alarm nevroz veya psikoz olduğuna tereddüt 
ederiz. İsteri ler, nevrasteni ler, lraumatique neurasteni ler, sara lar, 
obsession lar, tikler, korku nevrozları, zacır ve heyecan nevrozları 
öyle hastalıklardır ki cismani arazları ruhi arazlarma bağlı, ruhi ız

tırab bedenin sair uzuvlarında izini göstermektedir. 
Daha birçok asabi amalar : Titremek, kızarmak, hatta bütün 

meşguliyet nevrozları korku ve sıkılmak yüzünden olur. Hastanın 

ruhi hayatına nüfuz edilmeksizin menşei anlaşılmaz ve tedavisi ka
bil olamaz. Bunları da temrinler, psycho - analyse'ler meydana 
çıkarır, ondan sonra da söküp atarız. 

Tababeti ruhiyede gördüğümüz vak'alan bir sebebe atfetmeye 
çalışacağımız tabiidir. Çok defa göze çarpan son sebeple iktifa 
ederiz. Onun için cinnette sebep olarak daima korku, sıkıntı veya 
aşktan bahsedilir. Halbuki böyle hastalıkların meydana çıkışında 

yalnız başına bir sebep iş göremez. Birçok sebepler beraberce te
sir eder. Şahsi istidat, mukavemet kabiliyeti, veraset, semmi tesir
ler, eski intanlar, on beş veya elli beş yaş gibi buhranlı zamanlar, 
evvelce veya o dakikada tesir eden zararlar, heyecanlar birbirini 
tamamlar, hastalığı meydana çıkarır. 

Tababeti ruhiye geniş bir ilimdir. Bu şube ile uğraşanların şüphe
siz evvela hekim olması, sonra da ikiz kardeşini yani asabi hasta
lıkları pek iyi bilmesi şarttır. 

Zaten neuropsychiatrie birbirinden ayrılamaz. İlk görüşte biri 
dimağm kışrile, diğeri muhiti asaplarla, murdar ilikle, dimağın be
yaz kısımlarile meşgul sanılır. Lakin ikisinin arazları birbirine o 
kadar karışmıştır ki ... Şimdiye kadar ayrılması için çalışanlar ciddi 
taraftar kazanamamışlardır. Vücude arız olan her hastalık ruhu mü
teessir eyler. Tifo, kızıl, kızamık, frengi, verem her uzva az çok 
musallat olur, ruha da ... 

Tifodan sonra ahlakı ve zekası değiştiğinden bahsedilen, yahut 
büsbütün abdallaşan az mıdır ? Bir alkolik zatürriesi esnasında göster
diği hezeyanlar içkinin dimağda yaptığı meşhur tesemmümden deliri~ 
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um - tremens'den hemen hemen farklı değildir. Dimağın veya sinir
lerin düçar olduğu uzvi hastalıklarda ruh da aı. çok müteessir olur. 
Bir nezif veya sedade tesirile vücudün bir nısfı felce uğradığı gibi 
dimağın beslenmemesinden yavaş yavaş çürümesile beyin sulan
ması dediğimiz arazlar baş gösterir. Tasallübü levhavii münteşirde, 
tabeste encephalite lethargique'de ruhi ve asabi' bozukluklar yanya
nadır. Sinirlerin müzmin iltihabında Korsakow sendromu dediğimiz 
unutkanlık seriri levhada hakim mevkidedir.Tababeti ruhiyenin diğer 
tıb şubeleri ile alakası pek ziyadedir. Sade bu kadar mı ? Bu ge
niş bilgininde büyük kısımları var. Mesela marazi teşrih adeta ayrı 
bir şubedir. Vücudün teşrihile değil, hatta cümlei asabiyedeki lif
lerin ve mihrakların marazi teşrihile uğraşanların da değil, büs
bütün ayrı bir iştir. Hezeyanlı hat intanlarda, hat ve müzmin 
tesemmümlerinde, frengiden ileri gelen felci umumii müterakkiler
de, daülefrenci dimağilerde, atehi şeyhilerde, hat ve müzmin 
atehi hallerde, sar'ada, kuduzda, ansefalit letarjik hastalıl...larında 
dimağ hüceyrelerindeki teşrihi bozukluklar günden güne daha iyi 
tanılıyor. 

Tababeti ruhiyenin esas laboratuvarlarından birini de biyoloji 
teşkil eder. Kanda Wassermann taharrisinden tutunuz da bevle gly
cose, hamızı bevil, cholesterine, azote total aranması, idrar, tahlili, 
metabolizm bazal, bilhassa bel suyu mütalaası bu laboratuvar sayesin
dedir. Mayii dimağii şevkiyi tetkik etmeden cümlei asabiye hastalık
larını teşhis etmenin doğru sayılmadığı bir devirdeyiz. Mayii dimağii 
şevkide frenginin yaptığı birçok biyolojik teamüller, Wassermann, 
Lange, Pandi, Weichbrodt, Nonne'nin dört teamülü, mayii dimağii 
şevkide ansefalitlerde glikoz fazlalığı, veremi dimagilerde ksanto
kromi, mikrop taharrisi, nihayet mayiin tazyiki seroloji laboratuvar
larının her vak'aya tatbik ettiği usullerdir. Bundan maada hasta 
madde ve kısımların hayvanlara zerkile elde edilen neticede tesbit 
olunur. 

Psişiyatri kliniklerinde Röntgen hem teşhis ve hem tedavi için 
pek büyük hizmetler görmektedir. Sar'ada, tümörlerde, encepha
lographie, ventriculographie, angiographie teşhis için hizmet ettiği 
gibi oligophrenique'lerde sar'a hamlelerinde, tümörlerin tedavisinde
de faydalıdır. 

Nihayet tababeti ruhiye kliniginin bir laboratuvarı daha vardır
ki belki ilk nazarlarda diğerleri kadar müsbet görülmez. lsmile ve 
metotlarile daha ziyade felsefi ve metafizik zan olunur : Psikoloji 
laboratuvarları . . . İlim zamanları psikoloji laboratuvarlarından bü-
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yük neticeler almamıştır. Bir hayal ve nazariye arkasından 
koşuluyordu. Fakat bugün psikoloji eksperimantal, psikoloji objek
tiv tecrübi ve müşahede üzeı ine müesses ve müsbettir. Bugün şir

yan tevettürü veya hararet gibi, zeka ve dikkat de ölçülüyor. 
Muhtelif hastalıklaı da melekelerin ne derece zarar gördüğünü iyi
den iyiye anlayabiliriz. 

Münih seririyatı gibi nümune kliniklerinde, ilmi araştırmalar insti
tüsünde ariz ve amik tetkik için geneoloji laboratuvarları açılmıştır. 

Günden güne taaddüt eden laboratuvarlar gibi seririyatımız da ge
nişlemektedir. Mesela sırf akli mesaile ait tatbikattan bahseden 
kısmına adli tıb ( Forensische psychiatrie ) çocuk hastalıklarile uğ
raşana psişiyatri infantil, mücrim enmuzeclerini tarif eden psiko
loji ciriminelle, içtimaiyata ait olan psikoloji sociale, hıfzıssıhhasın

dan bahseden hygiene mentale vardır. Hülasa tababeti ruhiye 
diğer tıbbi şubeler gibi kliniklerile ve laboratuvarlarile tatbikat sa
hası geniş, terakkiye son derece müsait bir tıb şubesidir. 

Tababeti Ruhiyenin Tarihi 

Akıl hastalıklarını mütalaaya başlamazdan evvel bir iki sahifa
mızıda tarihe hasrediyoruz. Vakıa şubenin tarihi tıb kadar eski
dir. Fakat asıl mes'ul inkişcıfmı son yarım asıra medyundur. Regis 
ile GiLbert Ballet emrazı akliye tarihçesini birbirinden farklı dört 
devirde mütalaa ediyor. 

Birinci devir batıl itikatların revaç bulduğu cahiliyet zamanıdır. 
O devirde cinnet manevi bir hastalık , perilerin , cinlerin işi zannolu
nurdu. Tedavisi rahiplerin elinde idi. Bunlar Hippocrate zamanına 
kadar devam etti. İkinci devir Hippocrafe la başlar. Romanın inhitatı 
zamanlarına kadar devam eder. Bu devirde üç tali devreye ayrı
labilir. Hikpocrate devri, İskender devri , Yunan - Roma devri. 

Üçüncü devir irticadır. Yine insanlar eski hürafelere inanmaya 
başlamıştır. Bu devrin sonlarına doğru insaniyet tekrar hakikat gü
neşi ile aydınlandı. İrtica devrini orta çağ ve yeniden dirilişi diye 
ikiye ayırabiliriz. Bu devri hıristiyanlıkla başlar , on sekizinci asrın 
nihayetine kadar sürer, yani Calinos'dan PineL'e kadar olan 
devirdir. 

Dördüncü devir Gall ve Pinel ile başlar. Eskirol ve şakirtle
rinin himmeti ile yükselir. Cermen dehasının feyzile metin bir esa 
üzerine yerleşir. Günden güne kökleşir. Dal budak salar , ilerler. 
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İlerlemekte devam ediyor. İşte ruh hekimliği bu dört safhadan ge
çiyor. Bu devirleri biraz daha tafsil edelim : 

İlk devrede insanların sade cinnet değil, bütün hastalıklar 
hakkında batıl itikatlara sapmaları pek tabii idi. Delilik bir 
semavi afet, ilahi ceza, rabbin intikamı telakki olunurdu. Mabutların 
müdahalesi sayesinde şifayab olmuş evhamlı adamlara dair kadim 
Mısır'dan kalma eserde de bahisler vardır. Keza mabut Zuhele it
haf edilen mabetlere tedavi kasdile şuuru bozulanların götürüldüğü
nü tarih söyliyor. Bn hürafeleri daha mübalağalı tarzda eski Yu
nan tarihinde de görürüz. Cinnetin tabiat ve sebebi hakkında bu 
tarzda batıl itikatlar olursa şüphesiz mecnunların tedavisi de dini 
bir ayin tarzında olur, papasların elinde kalır. Filvaki böyle idi; 
Yunanistanda Eskülap mabetlerini idare eden Asklipiyatlar, hekim 
papaslar bu türlü hastalıkları iyi etmekte mütehassıs sayılırdı. Bilhassa 
Hippocrate layemut zekasile şarlatan papasların ocaklarını değilse 

bile, parlak şöhretlerini söndürdü. Papasların görenek üzerine mü
esses tedavi tarzları hakkında malumat tıb tarihine yadigar kalmış
tır. Abdestler, kefaretler, tövbeler, sihirler, mukaddes su ile gu
süller, veya bir kurban kan ile yıkanmalar, başlıca tedavilerindendi. 
Bazı defa bu ayinlere makfil sıhhi tetbirler de ilave edilidi. Eğlen

celer, musiki~ tiyatro, gezinti, jimnastik, kaplıcalarda tebdilhava 
ve banyo ... Bu sayede veya kendiliğinden bazı hastaların heze
yanlarından kurtulduğu veya iyileştiği olurdu. Lakin papaslar bunu 
rabbani gazabın teskin edildiğine c.tfederler ve hasta sahiplerinden 
günahlarının kefareti olarak bol bol paralar, hediyeler alırlar. 

İşte bu karışık devirde Pythagore feylesofları da yaşıyordu. Bu 
feylesoflar sahtekarlıkta papaslardan üstündü, papaslar ocakta ye
tişme ve tabii bilgileri görenekti. Pythagore feylesofları ise papasla
rın tıbbi bilgilerini gasbeder, benimserler. Felsefe, fizik ve metafi
zikle karıştırırlar. Nihayet zaman ebedi Hippocrate'ı yetiştirdi. Ak
liye bu hekimle başlar. İkinci devrin ilk safhası Hippocrate' a aittir. 
Ruh hastalıkları tıbbının banisi Hippocrate da bu sınıf papaslardandır. 
AskUpiyat'lar, Esculap'ın varisleri olduklarını iddia ederler ve mec
nunların tedavilerini inhisarlarında bulundururlardı. Miladi İsa' dan 
640 sene evvel lstanköy adasında Hippocrate'ın her ne kadar sırf akıl 
hastalıklarından bahseden eserleri yoksa da mevcut kitapları tetkik 
edildikte bu şube hakkında pek esaslı malumata vakıf olduğu anla
şılır. Mamafih kitaplarında o zaman kullanılan isimleri aynile kabul 
etmiş ve hastalıklara isim koymak merakile vaktini heder etmemiş
tir. Phrenitis, Mania, Melancolie, Morbus Sacer ( Sar'a) demişti. 
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PhrenWs dediği cinnet zatülcenp ve zatürrie bahisleri sırasında yaz
mış ve hicabı hacizde yerleştirmiştir. Hippocrate'a göre bir humma 
esnasında görülen hezeyan hat phrenitis'dir. Bütün vücut safra ile 
karışmış, hastalık üç günden yüz yirmi güne kadar devam edebili
yor ve ekseriya ölümle neticeleniyormuş. Her ne kadar Hippocrate 
ve muasırlarının phrenitis' den maksatlarını kat'ı surette tayin güçse de 
asli veya arazi hat cinnetlerin ekserisi, bilhasa hat hummevi heze
yan olması ihtimali galiptir. Hippocrate'ın kitaplarında mania ile me
lancolie anlaşılmaz bir haldedir. Hippocrate olsun, diğer bazı müel
lifler olsun mania namı altında hat veya müzmin şiddetli bir he
zeyan anlıyorlar. Melancolie' de Hippocrate'ın eserlerinde muayyen 
bir manaya delalet etmiyor, ona göre melancolie'nin iki esas vasfı 
vardır, korku ile kasavet... Cinneti safra ve nuhamdan olmasına 

göre seriri levhanın değiştiğini kabul ederdi. Nuhamdan ileri gelirse 
ihtidat ve tehevvür olmazmış, safra olursa intibah ve teheyyüç araz
ları galip olurmuş. Hippocrate içkiden ve gebelikten gelen delilikle
re de az çok vakıftır. Hysterie'ye dair bazı mübhem bilgileri olduğu 
anlaşılıyor. Hysterie'nin evlenmeyen ve çocuk doğurmayan kız ve 
kadınlarda olduğuna kani ve tedavisi için de rahmin yüklü olma
sını tavsiye eder. Fakat sar'a ( Epileps;e) yi pek iyi tanıyor ve 
tavsif ederdi. Hatta sar'alıların beyninde su dolar deyişi bu günün 
bilgilerine pek uygundur. Sar'anın cinnetle ihtilat edebileceğini de 
biliyordu. Hippocrate hastalıkları tanımakla kalmadı. Asklipiyat'ların 
tıbba müdahalelerine set çekti. Ayinle tedavi yerine daha ciddi, 
daha tıbbi usuller koydu, büyüler, dualar yerine kan almalar, amel 
ve kay ilaçları, banyolar, nebati perhizler, idmanlar, musiki seya
hat, hülasa bu zamanda tatbik edilebilen her türlü tedavi vasıtaları 

kaim oldu. Hippocrate ilaçlar arasında hellebore ı kullanırdı. Zaten 
daha eski zamandanberi bu ilaç cinnetin tedavisinde bir eksiri azam 
sayılırdı. Tesalya'da Anticyre denilen bir küçük köyde bu ot meb
zul olduğu için bizzat hastalar ot toplamağa gönderilirdi. Hippocrate 
intihara meyilli görünen melancolie'lerde Mandragor ( Mandragore) i 
çok kullanmıştır. Bu devirde mecnunlar için hususi evler mevcut 
olup olmadığını zabt ve idareleri için ne gibi vasıtalar kullanıldığına 
dair bilgimiz pek nakıstır. İhtimal, sakin ve mazarratsız hastalar ser
best bırakılıyordu. Hariçte değilse bile hiç olmazsa meskenlerinde 
akraba veya hizmetçilerinin nezareti altında bulunduruluyordu. Ba
zıları da sıhhi binalara konur, tedavi olunurdu. Tarihci (Herodote); 
( lacedemone) kralı CLeomene'in tecennün ederek şiddetli tehevvür· 
ler göstermesi üzerine ebeveyninin ağaca bağladıklarını yazar. Bun-
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dan eski zamanlarda tehlikeli mecnunlara karşı şiddetli tesbit vasıta
ları kullanıldığını istidlal ediyoruz. Hippocrate'ın halefleri bu şubeye 
fazla birşey ilave etmemiştir. İskender hükumeti inkısama uğradığı 
vakıt fennin mecrası Mısır'a teveccüh etmiş ve orada Batlamiyos 
zamanında az çok feyziyap olmuştur. 

2 - İskender devri : Hippocrate yani Yunan alemi ile Akslipiyat 
ve Celse yani Yunan - Roma alemi arasında mutavassıt bir devidir. 
Zikre şayan hekimleri ( Herophile ) ile ( Erasistrcle) , bu iki tabi
bin eserlerine ait bilgimiz pek noksandır. Galien'in eserlerinden de 
pek az bahsolunuyor. Bildigimiz birşey varsa bu meşhur adamların 
sinir sistemini teşrih ve fizyolojisi hakkına geniş bilgileri oldugudur. 
Bundan cinnete dair geniş vukufları oldugunu da istidlal ediyoruz. 
Şüphesiz bilgilerini pirimiz Hippocrate'dan edinmişler ve ilerletmiş
lerdir. Bu müellifler miladı İsadan üç yüz sene evvel mevcuttu. 
Bu tarihten bir asır sonra ikinci Batlemiyos zamanında fen İskende
riye'den Roma'ya intikal etti. Hele L11cullus Pompee'in Asyada 
galibiyetleri üzerine Roma imparatorluğunda fen günden güne 
terakkiye başladı. 

3 - Yunan - Roma devri : Tababeti ruhiye tarihinin bu devri 
Asklepiyat, Celse, Aretee, Soranus, Coelius Auerlianus ve Galien 
yani Calinos ile başlar ( Paule d' Egine) le ve orta asırda tıbbı atik,ara
sında bir haddı fasıl teşkil eden araplarla nihayetlenir. ( Asclip ·a 1e de 
Bythinie) İsa dogmadan seksen sene evvel iptida hatip iken son
raban tabib oldu. Cinneti hummalı had (Phrenitis) hummasız müz
min diye ikiye ayırdı. Hummasız müzminler arasında mani ve me
lokoliyi söyler, Asklepiyat his gala.tından ve hayalden de bahseder. 
Bir nevi cinnetin diğer nev' e istihalesi de nazarı dikkatini celbetti. 
İhtimal bu sebepten umum akli hastalıkların tedavisinde sarhoşluğu 
tavsiye eylerdi. 

Celse (milattan beş sene sonra) tıbbi eserlerinin bir kaç sahifesini 
cinnete tahsis etmişti. Celse cinneti üçe taksim ediyor. (1) phrenitis 
(2) melancolie (3) üçüncü nevi tali iki kısma ayırıyor : Hürafevi heze
yan (Delire hallucinatoire) hezeyanı umumi veya kısmi (delire gene
ral ou partiel). Celse akıl hastalıklarının tedavisile daha çok uğraşmış, 
tıbbi tedaviyi ve psikoterapiyi akilane tatbik etmişse de maatteessüf 
mecnunda hezeyan ve teheyyüç görülünce perhiz, mücazat, zincir 
tavsiyesi tedavi tarzını lekelemiştir. 

Aretee de Cappadoce (milattan seksen sene sonra) akıl hastalıkla
rını bir çok şekillere taksim ve tavsif etmiştir. Bilhassa mani ile me-
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lankoliyi hezeyanı mahdut ve ateşsiz bir cinnet diye telakki ediyor. 
Halbuki mani melekatı akliyenin bir tegayyürü umumisidir, diyordu. 
Melankoliyi bertafsil ve açıkca anlattığı gibi refakat eden maddi 
arazları da (kabız, idrar kıtlığı, nefes kokması, geğirme ve bulantı, 
nabız küçüklüğü) bildirdi. Maniyi ise hummasız daimi umumi bir 
hezeyanı, şarapla mandregore ile yahut jüskiyamla zehirlenenlerin 
hezyanına benzetti. Sade bu zehirlerin yaptığı cinnet muvakkat, 
mani sebatlı ve devamlıdır derdi. Maniyi tasvir ederken zekalarının 
şiddetine nazarı dikkati celbediyor. Hafıza ve hayal melekelerinin 
fartı inbisatmı, ilminücum ve felsefeden bahsettiklerini, hatta şiir 

yazdıklarını söylüyor. 
Bundan başka melankolinin git gide maniye tahavvül ettiğini 

bazen de maniyi bir devri inhitat takib ettiğini ilave ediyor. Görü
lüyor ki bu alimler pek büyük müdekkik ve müşahitmiş ... Aretee'nin 
mecnunları tedavi tarzı malumumuz değil, lakin şuna kanaat getiri
yoruz ki Celse zamanından sonra mecnunlara sert muamele ortadan 
kaldırılmıştır. Aretee ne ipten ne zincirden bahsediyor, hatta en azgın
larında bile ... 

Soranos d' Ephese (milattan doksan beş sene sonra) akıl hastalık
larile meşgul olmuşsa da eserleri kaybolmuştur. Yalnız Soranos tan 
bir asır sonra berhayat olan Coelius Aurehanus'un eserlerinden pek 
çok şeyler tercüme ve iktibas etmiş olduğunu söylüyor. Bizzat 
Coelius Aretee nin dediklerine pek az şey zammedebilmiştir. Mesela 
humma hezeyanlarından hakiki cinneti tefrik ediyor. Melankolide 
uzvi tegayyür olduğunda ısrar ediyordu. Lakin Coeiius un tedavi 
bahsi pek ziyade dikkate şayandır. 

Mecnunların hikemi ve ruhi tedavileri için pek güzel kaideler 
koymuş, cebir ve şiddet vasıtalarının ortadan kaldırılması ve bilakis 
yumuşaklıkla muamele edilmeleri için uğraşmış ve cebir taraftarı 
hekimleri epiy hırpalamıştır. Bu çeşit hekimlerden bahsederken di
yorki. ... Vahşi hayvanları açlıkla, susuzlukla yumuşatmak isteyenler, 
hastalarını bu yolda işkence ile tedaviye yeltenen hekimler bizzat 
kendileri hezeyan ediyorlar. Beyhude yere hastalarını aç ve susuz 
bırakıyor ve zincirlere vuruyorlar. Düşünmüyorlar ki onlarda her 
insan gibi işkenceden eza duyar, vücutları ezilir, hırpalanır, kırılır. 

Düşünmüyorlar ki hastalar ağır demirle değil, yumuşak insan elile 
daha kolay zabtolunur. Mecnunların aklı başına gelsin diye kamçı 
tavsiye ediyorlar, halbuki böyle bet muamele hastalıklarını daha 
ağırlaştırır. Elleri ayakları kan içinde kalır, akılları avdet edince şid
detin izleri ve kederleri insanı utandırır Coelius Aurelianus eserinin 
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başka bir sahifesinde (mütehevvir ve müteheyyiç) zaptı güç hastaları 
alışkın hastabakıcılar nezaretine tevdiini tavsiyeden sonra, bazı nadir 
vak'alarda «hasta insan gördükce daha ziyade müteheyyiç olur. Böyle 
vak'alarda hiç sarsmaksızın bütün mafsallarını örtmek , sonra örgüsü 
yumuşak bir bağla bağlamak lazımdır. Çünkü münasebetsizce bir bağ 
onu teskin edeceğine tehevvürünü arttırır» diyor. 
. Galinos (galien) (Milattan yüz elli sene sonra) Bergamalı meşhur 
abib;tıbba dair beş yüz cilt kitap yazmış ve muasırlarının üzerinde 

büyük bir tesir bırakmıştır. On dört asırdır hala şöhretini kaybet
meyen bu koca müellifin akıl hastalıkları pek az dikkatini celbet
miştir. Yalnız cinneti , Zati ve arazi diye ikiye ayırıyor. Arazilere 
bir ehemmiyeti mahsusa veriyor. 

Calinos tan sonra her şube gibi tababeti akliyede karanlık ve 
bulanıklık içinde kaldı. Tralles (milattan beş yüz altmış şene sonra) 
Paul d' Egine (milattan altıyüzotuz sene sonra) gibi meşhur hekimler 
bile cinnete dair yeni bir şey söylemediler, bunlardan sonra gelen 
müslüman hekimler onuncu miladi asırda Calinos un fikrini terviç ve 
tasvip ettiler. En meşhurları Türk hekimlerinden İbni Sina ( Avicenne) 
ile Fahrettin Razı (Rhazes) dir. Calinos gibi onlarda arazi cinnetleri 
kabul ettiler ve muhtelif ahşada ve bilhassa karaciğerde ve dalakta 
olan bozuklukların ruh hastalığı yapacağına kani oldular. 

Üçüncü devir - Devri irtica. (1) Orta karındır ki bu devir imtida· 
dınca ruh tıbbı biı: kargaşalığa geldi. Şeytana ve perilere inananlar 
çoğaldı. Batıl itikatlar her cihete kol budak saldı. Sihirbazlık, şey

tan hastalığı, hayvana istihale fikirleri hüküm sürdü. Arzın her nok
tasında dini şekilde hysterie cinnetleri salgın halini aldı. Az çok 
mutantan tarzda icra edilen şeytanları koğma gibi bazı ayinlerden 
sonra iş mecnunların mahkumiyetine, ihrak vesair işkencelerle eza
larına kadar varıldı. Akıl hastalığına yakalanmış binlerce bedbahtlar 
umumi bir itikadı batılın kurbanı oldular. Hastalık çekdikleri yetiş
miyormuş gibi üzerine bin işkence ile hayatlarını da verirlerdi. Me
sela ateşte yakılırlardı, onları müdafaa için bir ses işitilemezdi. 

Başta hükumetler bu vahşi işlere ön ayaktı. Bazı mecnunlar parla
mento kararile ateşe atılırdı. On beşinci asra kadar hal bu tarzda 
devam etti. Nider'in korka korka itirazlarına rağmen bizzat meşhur 
Ambroise Pare bile cinneti tabiatın fevkinde bir hal ve şeytanların 
müdahalesi diye telakki ederdi. 

Akıl hastalıkları tarihi burada bir ara verdikten sonra ikinci bir 
devreye girdi. 

(2) Yeniden diriliş ( Renaissace) : On altıncı asrın sonlarında 
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Alciat, Virçea sair hekimlerin araştırmaları her ne kadar ciddi bir 
netice vermemişse de fen vadisinde bir tekamül hatvesi tarihde biset 
sayılır. 

Paul Zacchias (1659-1684) Papa ve Roma hükumetinin hekim
lerindendir. Kitabının en ehemmiyetli faslını akıl hastalıkları teşkil 

eder. Cinnetin tıbbi ve kanuni mevkii, mecnunların manevi ve ka
nuni mes'uliyetleri hiffet ve şifa fasılları pek yüksek bilgi ile doludur. 

Sydenham (1654-1680) ısıtmadan sonra görülen cinnetlere dair 
ehemmiyetli malumat vermiştir. 

Villis (1622-1675) emrazı akliyeye dair mühim mütalaaları olan 
bir zattır. Mania ve melankoliyi pek güzel tasvir ettiği gibi melan
koliyi de umumi bir kısım diye ayırır. (Stupidite) namı altında, 
idiotie, imbesilite, demence ve bizzat stupidite yi zikreder. Yazık ki 
anlatırken işe çok ta hürafe karıştırır. Şeytanların müdahalesini az 
çok kabul etmekden kendini alamaz. Tedavide de cebri vasıtalar 

kullanılmasını hararetle tavsiye ediyor. Vi llis, bazan mania ile 
melankolinin birbiri arkasından geldiğini söyledi. Bu suretle iki 
çeşitli cinnet ( F olie a double f orme) u bildirdi. 

Bone (1600-1689) Calinos ve müslüman tabibleri gibi akli teşev
vüşlerde iç hastalıklarının müdahale ve tesirine çok ehemmiyet ver
miş ve otopsilerde görülen ahşa tegayyürlerinden bahsetmiştir. 

Bazı usulu tedavileri kadim tarihin parlak sahifelerini teşkil eder. 
Mesela nükseden bir mania vak'asında kan nakli ameliyesi tatbik 
etmişti. Bazı vak'aları kılıfı delerek tedavi ederdi. 

On sekizinci asırda akli hastalıkları, tetebbü yeni bir yola girdi. 
Zulüm gören kalvinistler arasında isteryai, mezhebi cinnet istilaları 

görüldü. Fakat hastalığın tabiatı anlaşıldığı zaman tıbbi tedavi altına 
kondu. Vieussens (1641-1720) bazı nevrozları dimağa yerleştirdi. 

Cinneti hılt nazariyesile izaha yeltendi.Boerhaave (1638-1768), Van 
Sweeten (1700-1772) cinnetin sebebini kan ve safraya atfetti 
mania ile melankolinin seriri levhasını pek güzel tanıttı. 

Çok geçmeden Bone, Vieussens ve bilhassa Morganni nin çalış
ması ile marazi teşrih sür'atle terakki etti. 

İş maddi yola, hılti nazariyelere döküldü. 
Sauvage (1705-1767) asabi tegayyürleri, sayısız bir çok şekil

lere taksim etti. Tasnifinin sekizinci kısmı muhakemeyi teşviş eden 
hastalıklar ( Vesanie) ye dairdir. Sauvage V esanie'yi tali olarak dört 
kısma ayırıyor : 1 -- his hayali (<hallucination» dur ki, bu isimle 
baş dönmesini, kuruntuyu, uykuda gezmeyi kasdediyor. 2 - Kasa
vettir ki arzu ve dalfüetlerini buraya koyuyor. Mesela aşerme 
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(pica), oburluk (boulimie) vatan hasreti (nosialgie) gibi. 3 - Heze
yan (delire) dir. İntikal, ateh, mania, melankoli. 4 - Tabii olmıyan 
cinnetler· (FoLie anormale) dır ki unutma ile uykusuzluk buraya 
dahildir. Sauvage bu kısımları da tali bir çok kısımlara ayırıyor. 

Sauva~e'ın eserlerinde bazı mükemmel seriri levhalar, bilhassa 
sıkıntılı ve durgun melancholia agitata ve atonitaya dair güzel tas
virler vardır. 

Cullen (1712-1792) Biset ile son devir arasında zikre layıktır. 

Hılti fikirleri reddetmiş ve marazi teşrih araştırmalarının lüzumu 
hakkında ısrar eylemiştir. Eserin dördüncü faslında tarif ettiği akıl 

hastalıklarını nevroz sınıfına koydu. Kısmi cinnet (delire partif'l) in 
varlıgını kabul etti. Cinnetin iptidai şekli mania ile melankolidir. 
Diğer şekiller bunlardan iştikak etmiştir, mütalaasında bulundu. 
Tedaviye hasrettiği kısımda çalışmayı, banyoları idmanları ve çekine 
çekine cebri çareleri zikretti. Cullen ile fen cihaletten, ve orta 
asrın sislerincten uzaklaşmış nura kavuşmağa başlamıştır. Böyle 
olmakla beraber mecnunların vaziyeti hala merhamete layıktı, sözün 
doğrusu o zamanda hastaneler hapis evlerinden farklı değildi. Üzer
lerinde de tetkikat yapılmıyordu. Buna ne zemin ne zaman müsaitti. 

Pariste parlamento kararile 1660 senesinin 16 eyh1lünde deliler 
Hotel-Dieu hastanesinin mahsus! ayrılan bir kısmına geçirildi. Saint 
Louis koğuşu erkeklere hasredildi ki dört odada on iki yatakdan 
ibaretti. Saint Martin koğuşu da kadınlara mahsus, keza on iki 
yataklı idi. Koğuşİarın bazısı kuduzlara (Hydr<'phobia) tahsis edil
mişti. Artık bu yerlerde yeknasak duşlar, soğuk banyolar, kan 
almalar, ameller, teskin edici ilaclar ~e bilhassa beyaz harbak tat
bik ediliyordu. Bu tedavilere bir kaç hafta devam edilirdi. Hastalar 
iyi olmayınca perhiz ve tedavi ile akıl hastalıklarının eyi olmaya
cağına, tedavi edilemiyeceklerine, eyileşmiyeceklerine kanaat geldi. 
Tedavi tecı übesi için Hôtel Dieu'ye nakledilen bu hastalar, Bicetre 
ve Sa/ptfriere bimarhanelerine geri gönderildi. Salpetriere ve Bicetre 
bütün manasile bir sefalet yuvası idi. Yiyecekleri kifayetsiz, ve 
paçavralarla yarı çıplak, yarı örtülü, ayaklarında ve boyunlarında 
demir halkalar olduğu halde sürünüyorlardı. Evvelce mücrimlere 
tahsis edilmiş bu intan ocağında, havasız kulübelerde, çürümüş 
otlar üzerinde yatıyorlardı. Sade bu kadarını ? maddi sefaletleri 
kifayet etmezmiş gibi, herkese de teşhir olunuyor, yortu günleri 
halk vahşi hayvanlar gibi demir kafe ler arka ındaki hastaları seyre 
geliyor ve kızdırmakla zevk alıyordu. 

Diger Avrupa memleketlerinde hal daha fena degil e bile Fran-
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sadan eyi değildi. Bu tarihten yirmi sene sonra Bennet namında bir 
meb 'us avam kamarasında Ingilterenin utanacak bir müessesesi 
varsa o da Bedham timarhanesidir diyordu. 

İşte o zaman mecnunların bahtsızlığını teselli edecek meşhur bir 
alim zuhur etti : Pinel ... 1793 senesinde hatırası unutulmaz ıslahatı 

ile mecnunların halini değiştirdi, ve emrazı akliye tarihine yeni 
devre açtı. Pinel Salptriere' e giderek zincirleri kırdı, bağları çözdü. 
delilerin şükr ve minnetle halaskarlarının eline, ayağına kapandı· 
ğını gösteren levhalar, yeni nesillerin hörmetkar hatıralarım gıcıkla
maktadır. Bu resimler yeni müesseselerin ve mütehassıs kabinaları
nın duvarlarını süsler. 

«4» yeni devir ( epoque moderne) ... Pinel 1755 tarihinde Saint 
Paul'de doğmuş ve Toulouse'de doktor olmuştu. 1793 senesinde de 
Bicetre hastanesinin mecnunları tabibi ... PineL'in delileri acınacak 
halde bulduğunu tasvir ettik. Bu alim muhitine tenkit ve itirazlarını 
işittirmeye muktedir oldu. Şüphesiz muhitini de bu sözleri anlamağa 
müsait buldu. Halkın fikrini bu biçareler lehine pek kolaylıkla 
çevirmeye muvaffak oldu. Fena tedaviler vahşiyane şiddet, kamçı 
ve zincir yerine makul tedbirler tavsiye etti. Sabır ve mülayemetle 
muamelenin şifabahş tesirlerini medheyledi. Nihayet manevi teda
vinin ilk esaslarını koydu. Mecnunlar için sıhhi müesseselerin lüzu
munu gösterdi. O müessseselerin nasıl yapılacaklarını, nasıl idare 
olunacaklarını, hastalıklarına göre sınıflara ayrılacaklarını tarif eyledi. 
Hülasa mecnunların hastaneye ithaline müteallik ilk nizamları tertip 
etti. Hastaların müşahedesi nasıl olacağını anlattı. Projelerini tatbik 
ederken Salpetrier'in nazırı ( Pussen) den muavenet görmüştür. 

Pinel bu mütevazı meslekdaşını kendisinin fenni zaferi şerefine 
ortak etti. İşte Pinel'in ıslahı ... İşte bu adamcağız sırf insani duy
gusu ve sebatı ile asırların beyhude didinmelerini doğru yola sevk 
etti. Mecmualar da medeni haklarım verdi. Hasta muamelesi ettirdi. 
Dediğimiz gibi Pinel'in sözlerini dinleyecek ve anlaybilecen bir 
muhitde hazırlanmıştı. Çünkü bu asırda bütün büyük fikirler, geniş 
ölçüde insanlığ·a taraftardı. İnsalar ruhlarında eyilik yapmak ıçın 
fevkatade ihtiyaç duyuyorlardı. O yüzden Pinel'in müdahalesi akim 
kalmadı. O zaman arzın başka noktalarında da buna benzer hayır 
sahipleri vardı. Savoie'da Daquin daha sessiz ve daha tevazukar 
tarzda ayni · insaniyet yolundan yürüyordu.İtalya' da C!ıiaruggi Fran
sız aliminin Bicetre ye henüz tayin olduğu sene cinnetin tedavisine 
dair neşrettiği bir tretede Floransa'nın « San Bonifacio . şifaha· 
nesinde yapılan ıslahatından bahsediyordu. Pinel'in Bicetre 'ye 

3 
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tayininden bir sene evvel İngilterede e Y ork ~ şehrinde William T uke 
namında bir adamcağız yalnız kendi müdahalesile daha güzel neti
ceye erişmişti. Bimarhanelerdeki fena muamelelere bizzat kendi 
şahit olduğundan dostlar (Quakers) cemiyetine bir şifahane tesisi 
için tavassutta bulundu. İşte böylece 1792 senesinde York şifaha
nesinin ilk taşı kondu, ve birçok deli yurtlarının ıslahına bir başlan· 
gıç oldu. Lakin Pinel sade bimarhaneleri ıslah etmek şerefini haiz 
olmakla kalmamışıtr. Ayni zamanda büyük bir alim idi. Mecnunlar üze
rinde topladığı bütün müşahede ve tedavileri « Traite de la manie» 
namile bir eser halinde neşretti. Bu eserinde seleflerinin büyük gay
retlerini gösterdikten başka, akıl hastalıklarına dair kendi tıbbi ve 
felsefi mütlaalarını da ilave eyledi Cuvier'nin dediği gibi bu kitap 
yalnız tıbbi değil, felsefe ve ahlaka dair de bir şaheserdi. Bu kitap 
heryerde rağbete mazhar olmuş, hata şöhretini muhafaza etmektedir. 

Pinel kitabında dört türlü cinnet kabul ediyor: Manie, Melancolie, 
Demence, İdiotie ... İdiotie namı altında da inbecilite, Cretinizme, 
Bunaklık ve stupeıır melancholie'yi topladı. 

İşte bu zamanda Almanya' da Alman ruh mektebi teessüs edi
yordu. Stahl'in ruhlar nazariyesine dayanan bir mektep tesis etti bu 
nazariyeye göre, cinnet günah tesirile ruhun dalalete doğru ıttısaı 

idi. O halde, günah cinnetin birinci sebebidir. Langermann ve çırağı 
İdeler pek çok meşahirin isimlerini ihtiva eden bu mektebin mü
essisi idi. En meşhur bir müntesibi, Pinel'in şakirdi Heinroth cin
netin menşei maneviyat yoksulluğu, esasi vasfı hürriyetten mahrum 
kalmak, korunma çaresi hırıstiyanlıgın hakikatlerine sarılmaktır, di
yordu. Alman psikologlarının bu irticakar fikrini pek tabii, ayni 
muhitte bir aksülamel uyandırdı. Bu defa uzvi mektep «ecole so

matique» teessüs etti. Başlıcaları Nasser, Friedreich, Vering, Yakobi 
Griesinger ve Holandalı Schroeder' di, bu alimler psikologlar ruhlar 
nazariyesini büsbütün red ile cinnetin dimaği ve ahşai, maddi 
afetlerden husule geldiğini isbata çalıştılar. 1772 tarihinde Toulouse'lu 
Esquirol tababeti ruhiyenin hürmetle yadettiği alimlerden biridir. 
Pinel'in mecnunları tedavi tarzı ve idari ıslahları hususundaki 
çalışmalarile hem ayar bir büyük tesir bıraktı. İnsaniyet muhibbi, 
ve ıslahatperest olmak haysiyetile Pinel'in İsrini takibetti. Birçok 
şifa yurtları yaptırdı, hatta planlarım kendi tanzim ederdi. Velhasıl 
sözlerile, yazılarile, efkarı umumiyede husule getirdiği tesir meşhur 
1838 nizamnamesini intaç etti. F~quirol'ün pek büyük olan bu 
hizmetlerine Falret Pere ile Ferrus ortaktır. Fsquriol birçok ·eriri 
levhalar tasvir etti. 
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Hatta felci umumi ( paralysie generale) in varlığını bile .muhte
mel gördü. Fs9uriol üstatların üstadı idi. Her biri meşhurlar sı
rasına geçmiş, birçok telmizler yetiştirmişti. 

· Üstadın telmizlerinden Şaraton da « Bayle » müterakki felci 
umumiyi keşfetti. Delaye'lar, Pener, Georget'Ier, Peder Foville'Ier, 
Calmeil'Ier, F,quriol'ün çıraklarıdır. Prris'in meşhur Salpteriyerinde 
Trelat aklı başında delilik «F. Lucide», (( Feliks Voisin » Fedamet, 
Fa/ret Peder cinneti devriye ((F. circulafre» i tarif ettti. O zaman 
Baillarger'de iki çeşitli cinneti anlatıyordu. Psikoterapi ile çok uğ
raşmış olan Leuret de Esquirol'ün şakirtlerindedir.Ferrüs, Parchappe, 
Renaudin gibi alim oldukları derecede müdir olan zatlar modern 
bimarhaneler tesis ettiler. 

Conolly, Guislain, Rush. Gasper, Griesinger ler tarafından Belçika 
da, İngilterede, Amerikada, Almanyada, mecnunlar tedavisinde 
Pinel ve Esquirol un eseri takip edildi. 

· , Artık ondan sonra Tababeti Ruhiye gittikce genişledi. Veraset, 
tereddi, sabit fikirler' obsesiyonlar' ıztırarlar, tenasüli dalaletler' 
tesemmüm ve intan yüzünden delilikler, müterakki umumi felçler, 
erken bunama, mikzodem, sar'a, adli tıb, teşhis ve tedavileri ve 
teşrihi tegayyürleri meseleleri günden güne tenevvür etti. Cinnet
den korunma yolları, cerrahi tedavileri bulundu. Ruh tıbbi bir ders 
halinde hekimlere öğretilmeye başlandı, klinikler, laboratuvarlar, 
dispanserler açıldı. Hele son elli senede çok ilerledi, ve ilerliyor. 

Tababeti hazıranın alimleri Fransada Morel, Lasegue, Fa/ret, 
Bali, Regis. Dupre, Seglas; Almanyada Westphal, Grasshay, Bins
vanger, Kraepelin, Ziehen, Huche, Weygand, Kretschmer, Rudin: 
Viyanada Kraft Ebing. Wagner Von }auregg; İsviçrede Forel, Weber, 
Bleultr; İtalyada Tamburini, Lombrozo, Mingazini; Rusyada Bech
terew, Korsakow ilh .... 
, İşte son asrın yetiştirdiği bu alimler sayesinde emrazı ruhiye 

folsefenin bir bahsi olmaktan kurtulmuş, tıbbın ruhi, seriri teşrihi, 
ictimai bir şubesi olmuştur. Ruhidir. Çünkü; marazi psychologie 
demektir. Seriridir ; çünkü arazı, teşhisi, inzarı eyileşme ve korun
ma tarzı yekdiğerinden farklı ve bir hekim için bilinmesi lazım bir 
çok hastalıklardan bahseder. Teşrihidir; çünkü bir kısım akıl has
talıklarının teşrihi tegayyürleri ve afet mahalli anlaşıldgı gibi, teş

rihi afetleri bilinmeyenler de günden güne mübhemiyet perdesinden 
sıyrılmaktadır. İçtimaidir; çünkü cemiyeti beşeriyenin gayrı mP 'ul 
fakat son derece merhamete şayan l::ir takım hastalarına karşı 

cemiyete vazifesini öğretir, hastalıkları yüzünden yapabilecekleri 
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fenalıktan diğerlerini korur, beri taraftan onları da müşfik, insa
niyetkar ellere tevdi ve tıbbi bir tarzda tedavi ve himaye eyler. 
Hatta akıllı geçinen insanların taarruzundan, tasallutundan, istismarın
dan kurtarmak için vesayet altına alır, ve bir müesseseye kapatır. 
Adlidir; mücrimlerin akıl melekelerini muayene ile mesuliyet dere
celerini takdir ile adliyeyi tenvir eder. 

Tarihi hazır ve istikhal: Tababeti ruhiyenin tarihini zikr
ederken bugünkü halini, nasıl çalıştığını da ilave etmek istedim. 
Belki bu kısım bütün tababeti ruhiye bittikten sonra daha eyi an
laşılırdı. Fakat yeri burasıdır. 

Dimağ «benliğimizin» karargahıdır. Bu uzvu teşrihi, fizyolojisi, 
patalojisi ile tanımak kadar beşeri alakadar eden bir mevzu ola
maz. Dimağın yaptığını diğer hiç bir uzvumuz yapamaz. Mahsulü 
safra veya salya gibi ince bir kimya mahsulü değil, kalbin dara
banı gibi mevzuun ve muttarıt bir çalışmada değil... Fikir, seciyeye 
bütün manasile ruhumuz ve benliğimizdir... Teşrih! inceliği hiç bir 
uzva benzemez. Netekim fizyolojisi de hayretle dolu bir okyanus
dur. Bunu tanımak kadar beşere hiç bir şey zevk veremez. Asır
lardan beri ruhla, akılla, ahlakla uğraşmayan atim kalmamıştır. 

Dimağımızın ·ehemmiyeti pek eski zaman alimleri tarafından da 
anlaşılmıştı. Lakin orta asırda dimağları bürüyen zulmet bu ehem
miyeti inhisafa uğrattı. On dokuzuncu asrın iptidalarında Gall dahi
yane taharrilerile ruhun vazifeleı ini dimağa yerleştirmeğe uğraşı

yordu. Esasda haklı idi. Lakin, taharrilerinde fenni bir yol takip 
etmiyor, daha ziyade fantaziye kapılıyordu. Frrnolojisile ilimden 
ziyade bir hayal kuruyordu.Hemen ayni zamanda fisyolojist Flourence 
alimane taharriyatile ciddi keşiflerde bulunuyordu. Hele o sırada 
Burdach'ın edimağ ve nuhaı şevkinin bünye ve hayatı -> ünvanile inti
şar eden kitabı vuzuh ve icazile bir şaheser idi. Yeni çalışma usul
lerinin hiç birini bilmediği halde dimağın bünye ve ehemmiyeti 
hakkında en doğru temeli atıyordu. Ruh için ikilik nazariyesini çü-

' rüttü, birlik bilgisi tesis etti. Artık mütefenninlerce ruhla dimağ tabiri 
birbirinin müteradifi oldu. Vücudden ayrı bir ruh tasavvur edenler, 
ruhu vücude giren çıkan esiri bir madde ve binaenaleyh ruhla 
bedeni ayrı şey zannederler asri malfimatı hazın ve temessül ede
meyenlerdir. Bira?: sonra nıeşhur fransız fisiyolojisti Claude Bernard 
«Tıbbi tecrübevi tetkiklere methal» unvanlı eserinde dimagı bir ruh 
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uzvu gibi gösterdi, netekim kalpte ceryanı demeviyenin uzvudur 
dedi. «Claude Bernard» din ve felsefenin <limağ ilmine zıt ve terakki
sine mani olduğunu iddia etti. Schwann hücreyi keşfetti ve cümlei 
asabiye istolojisini ikmale çalıştı. Lakin senelerce bu bina mühmel 
kaldı. Ara sıra Louis ve F(jville gibi alimlerin çalışmalarına rağmen 
bir terakki görülmedi. Fakat küçük küçük keşifler büyük bir ilim do
ğuruyordu. Sinir systemi ilmi seneler geçtikçe teessüs ediyordu. Bir 
taraftan ambriyoloji hücrelerin tenasül! farklarını ve yeni neslin iki 
çift hücreden meydana geldiğini gösteriyor, diğer taraftan histoloji 
günden güne ilerliyordu. Artık asab hücresi ve neurone tanıtmıştı. 

Bir hücreli hayvanlar mütalaası da fevkalade neticelere eriş

tirdi. Basit yahut muhtelit, donuk veya açık bir hücreli ruhlu mev
cutlar vardır. Hücrelerin protoplazmaları çok karışıktır, bir takım 
hedeblerle, boşluklarla dolu, ayni zamanda yapışkandır. Bu sayede 
muhite münasebet peyda edebilir. 

Anlaşılmıştır ki ister hayattar cisim bir höcreden ibaret olsun, 
ister hayvanat ve nebatat gibi muhtelif höcrelerin birleşmesile mey
dana gelsin hayatın asli unsuru yalnız höcre değildir. Oda fevkalade 
muhtelit bir vahdetten başka bir şey değildir. Daha karışık bir ha
yatın mahsulüdür. Höcreyi teşkil eden bu unsurlar o kadar ince ve 
naziktir ki elimizdeki en dakik mikroskoplar bile iyiden iyiye gös
termeğe muvaffak olmamış, bir çok cihetler daha karanlık kalmıştır. 
Biyoloji höcrede bir çok maddelerin teşekkül ettiğini ve hücrenin 
bir çok vazifeler yaptığını bildiriyor. Lakin bu maddeler nasıl 
teşekkül ediyor, höcre içinde ne gibi vazifeleri vardır bilemiyoruz. 

Sade şuna eminiz ki çok höcreli yüksek sınıf ile bir höcreli hay
vanların sinir cümlesi vazifece kısmen olsun birbirine benzer. Bir 
hücreli hayvanda harici münebbihlere karşı teamül veriyor, hareket 
ediyor, aşağı tertip bir sinir cümlesi gösteriyor, adeta bizim hisle
rimizi taklit ediyor, cümlei asabiyenin fizyolojisi sadeliğini muha
faza etmemekle beraber cezrini bir höcreli mevcudlardan aldığına 
şüphe yoktur. İşte modern tababeti ruhiyenin tetkik ettiği, henüz 
içinden çıkamadığı zahirde dar, hakikatta geniş alem ... 

Yarını asırlarca işgal edecek derecede karışık bir mesele. 
Yine bu asırda insanın sinir systeminin teşrihi de iyi tanılmıştır. 

Muhiti ve merkezi kaba morfolojisini yani gözle görülebilen cihet
lerini pek iyi biliyoruz. Fakat bu da henüz kafi derecede değil. 
Dimağın sıkleti, kadın ve erkeklerde nisbeti, zeki ve abdallarda 
bazı kısımlarda nisbi büyüklüğü ve küçüklüğü meseleleri de henüz 
adam akıllı etüd edilmemiştir. İleride ilmin ne derece müsbet bir 
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neticeye varacağı da şüphelidir. Muhtelif ırklara mensup adamların 
dimağlarında mesela girinti ve çıkıntılarında, teşekkülce, sıkletce, 

muhtelif dimağ kısımlarının nisbetince fark var mı?. 
Bugün en çok uğraşılan ve ileride alimleri belki asırlarca işgal 

edecek diğer bir mesele de cümlei asabiyenin nescidir, hücrenin 
nescine mahsul ifrazlarına hele fibril elyafına dair malumatımız çok 
noksandır. Bugün bize nesci asabiyi öğreten o koca koca ciltlerle 
külliyat bilmek istediğimizin binde biri değildir. Bilmediklerimiz 
şüphesiz bildiklerimizden çoktur. Mesela bir höcrei dimağiyenin 

bünyesinde neurofibril dediğimiz yumağa benzer bir kısmı vardır ki 
hususi boyalarla boyanır. Bunun ne olduğunu hala bilemiyoruz. 
Acaba hücrenin protoplazmasından ayrılmış kısım mı?. Hücrenin bir 
çeşit mahsulü veya ifrazı mı?. Yahut hücrei asabiyeye ait değildir de 
dışardan onun içine mi girmiş ir?. Yoksa höcrenin üzerindeki gılafm1 
yapmıştır. (Apati). Buradaki höcreler fibrilojendir. Dimağın kışrın

daki o mühim höcreler katiyen asabi değildir. Binaenaleyh onlara 
höcrei asabiye demek bile doğru değildir diyen de vardır. Bu na
zariyenin doğru olup olmadığı ancak uzun taharrilerle anlaşı.lacak

tır. Diger taraftan Harisson gamdı Schwan tabakasını mevzii olarak 
kaldırdığı halde axon'ların yeniden teşekkül ettiğini görmüştür. Apati 
nazariyesini c~rh etmektedir, diğer taraftan fibrillerin ecnebi neu
rondan geldiği ve gangliyon höcresinin protoplazmasının sathi taba
kasına dahil olduğu da meydana yeni çıkmıştır. Bununla neuronlartn 
vahdeti nazariyesi zedelenmiştir. Yeni her ehrami hücre üstüvani 
mihveri ve protoplazma istitalelerile tek başına bir cü nlei asabiye
dir, neuronun hayatı kendine aittir. 

Görülüyor ki neuron nazariyesi neuro fibrillerin iki höcreyi bir
leştirmesile yıkılmadı, daha kuvvetleşti. Hiss ve Forel'in zannettiği 
gibi basit bir temas değil birbiri içine girerek belki daha sa~imi 
bir ittihatla münasebette bulunuyorlar. Bunlar henüz halledilmiş 

meseleler değildir. Histoloji tetkikleri günden güne inceleştikce 
neuronun esrarı meydana çıkıyor, çok şey keşf olundu, fakat keşf 
olunacaklar daha çok, pek çoktur. 

Sade öğrenmek istediklerimiz bunlar değil, sinir systeminin mi
marisile de bu gün çok ugraşılıyor. Bir kaç neuronun bir gurup 
teşkil etmesi yekdiğerile iştirak \'e münasebette bulunması etüd 
edilecek noktalardır. Cümlei asabiyenin muhtelif parçalarının vazife 
ve kıymeti vardır. Nuhaın bir höcresile dimag kısrı höcresi kıymet 
ve vazifece elbet bir olamaz. Sade bu kadar degil, histolojik bün
yeleri de birbirine benzemez. böyle de alınası icab etmez mi?. Bu 
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ihtilafın anahtarını tekamülde buluruz. Süfli bir hayvanın cümlei 
asabiyesi uzuvları bizimkine hiç benzemez, bizle o hayvan arasın
daki fark kadar cümlei asabiye nesiçlerimizde de bir ayrılık vardır. 
FiLojeni ye göre nuhaı şevki unsurları elbet daha eskidir. Artropat
ların ve süfli fıkralı hayvanların asabi hayatlarının esası bu kısımdan 
ibarettir. Halbuki kışrı dimağ unsurları daha sonra teşekkül etmiş, 
yavas yavaş tekamül devreleri geçirmiş yüksek hayvanlarda bil
hassa insanda bütün sinir manzumesine hakim olacak derecede ke
male ermiştir. 

Sinir manzumesinin· mimarisinde iki kısım ayıracağız: birincisi 
nescine, vazifesine, liyakatına göre neuronların muhtelif çeşit ve 
şekilleri; ikincisi neuronlarla guruplar teşkil edilmesi ve bunların 
yekdiğerile münasebeti .... Evvelce cümlei asabiyenin teşrihini, höcre 
ve lif diye ikiye ayırdık, halbuki lifler neuronlann basit istitalelerin
den başka bir şey değildir. Bazılarında neuronlara mülhak birer 
gurun halindedir. Bir neuron dinıağ·ın kışrındaki ehrarni höcreden 
başlar , muhitte adalelerde, cilt veya gışayı muhatide nih .. ıyet bulur. 
Bunlar kitap sahifelerinden çıkarılmış nazariyelt;r, yahut bir kaç 
görgünün ilhamı değildir. Bu hususta çalışan enstitülerin ~üphe iz 
.en büyügü Berlinde Oscar Vo~:t'un nörobiyoloji müessesesidir. Bu 
müessesenin başına da Oscar Vogt ve Cecil Vogt'dan sonra Spatz 'a 

geçti, yaptıkları milyonlarca maktalarile bu hakikati görmüş ve gös
termiştlerdir. Dimağın bir noktası değil her noktası ayrı ayrı bö_ le 
binlerce, yüzbinlerce maktalarla tetkik edilmelidir, nitekim ediliyor. 
Kışrııı muhtelif hayvanlarda mimarisinin mukayesesini yad eder
ken genç yaşta ölen Brodn, an'ı anmamak kabil değildir, yine genç 
yaşta ölen Economo'nun buna benzer eseri de pek kıymetlid ir. 

Arşitektoninin halletmek istedigi bir mesele de a abi un urların 
miktarıdır. Mesela Forel yeni dogmuş bir kedide fü;üncü çiftin 
liflerini üç bin bulmuştur. Nevzatta ve kahiHerde uzuı uzadiye 
tetkik bu miktarın artıp artmadıgın ı gösterecektir. Keza elyaf 
ile höcrenin miktarı arasındaki nisbette iyice ölçülmeli ; u lifler 
menşeipden bir müddet sonra filkavi tarzda inki~am eder~ bun
ları saymak o kadar kolay bir iş değildir. Bugton nammda bir 
İngiliz hekimi elyafın çogaldığını iddia ediyor. Yine etüd edilecek 
bir nokta cümlei asabiyenin tekamülüdür. Ceı inde nuha avkeşe i 
içinde mevzii olan cümlei asabiyenin adım adım neşvünüması tam 
devresine kadar takip edilecektir. Cüınlei asabiyenin muhtelif kı
sımları vazife ve liyakatca birbirinden farklı oldugu gibi muhtelif 
.asabi merkezlerin neşvünenıası da .bir zamanda olmaz. M ela cüm-
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lei asabiyenin lifler sistemi rüşeymde diğer kısımlardan evvel mi· 
yelinle muhat olur. 

Yine sinir manzumesinin tekamül tarihinde mütalaa edilecek bir 
nokta rüşeym hayatının fizyolojisi, çocuklarda ruhun tekamül tarzı
dır. Muhtelif hayvanlarda cümlei asabiye tekamülünü tetkik için bir 
çok yollar vardır. Şekil ile vazife arasındaki münasebet tetkik edi
lirse ruh ile sinir manzumesinin nesci arasında hayretlere değer bir 
ahenk meydana çıkar. Evvelce bir muamma, bir tesadüf ne bile
yim hilkatin bir oyunu zannedilen şeyler, bu gün tabiatın akıllara 

hayret veren eserleri olduğu anlaşılmıştır. O halde ne maksatsız, ne 
esassızdır. Tatbiki psikolojya muhtelif hayvanların sinir sisteminin 
nescinden, bünyevi hususiyelerinden ileri gelmiştir. Karıncanın ame
lesi, ameli mandası ayrı ise sinirlerini yapılışındadır. Bal yapan arı, 

ağ geren örümcek cümlei asabiye nescile birbirine benzemediği için 
psikolojileride böyle ayrılmıştır. İnsan yavrusu bile dünyaya geldiği 
vakit, ne aklı bir şeye erer, ne yürüyebilir. Beceriksiz, sersem, aciz 
bir mahluk olarak dünyaya gelir. Çünkü dimağ nesci henüz iptidai 
bir haldedir. Balıkların çoğunda orta beyin büyümüş, büyük dimağ 
küçük kalmıştır. Forel'in dediği gibi o kadar çok şeyler keşfolmuş 
ki bize bir şey kalmamış sözü doğru değildir. Bu gün beşyüz bin 
çeşitten fazla hayvan söyleniyor. Bunların her birinin sinir manzu
mesi bir alimi seneleı ce uğraştırmaya, o güne kadar bulunmayan 
bir şeyi buldurmaya, araştırma zevkini Hoşnut etmeye kifayet 
eder. Çalışacak saha az geniş midir? İsviçreli Forel çocukluğun
danberi insanların eskiden beri en iyi tanıdığı hayvan karıncadır, bu 
hayvanın bilinmeyen bir şeyi yoktur zannedermiş, halbuki karınca
lar üzerinde yaptığı taharriler neticesinde kaba bir tasnif ile beş 
bin nevi karınca bulmuştur. Karıncaların bir de biyolojisi tetkik 
edilirse kim bilir neler keşf edilecektir. 

Şüphesiz beşerin kafası bizi en ziyade alakadar eder, fakat in
san da bir hayvandır, insanın dimağı, ruh uzvu hayvan dimağından, 
hayvan ruhundan bir kademe ileridir. Mamafih insanlar arasında di
mağı bir hayvan kadar tekemmül etmemiş, ruhu hayvan derece
sinde olanlar da az değildir. Hele maymun gibi bazı hayvanlar 
bize pek yakındır. Beşerle maymun arasında maatteessüf bu gün 
mevcut olmayan bazı müstahase kafaları daha görüyoruz. Bundan 
maada insanlarda her ırkın dimağı bile iyice mütalaa edilmemiştir. 

Nörobiyoloji için diğer bir tatbik sahası da pathologie'dir. Has
talık yüzünden sinir manzumesi biraz veya tam bozulur, sinirlerin 
harab olan bazı unsurları rüşeymde de, kahilde de bir daha teşek-
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kül edemez, Neurone gurubunun bir k)smı harab olunca ona ait 
olan kısımlarda derhal arka arkaya istihaleye uğrar. Nöropato
loji, nörobiyolojiyi tenvir eder. Tabii vazifelerin çoğu ancak o kı

sım harab olduktan sonra daha iyi tanılır, inmelerde , his hayalfe
rinde, konuşmama da olduğ·u gibi ... 

Araştırmalarda patoloji eksperimantaldan"da çok istifade edilir. 
Mesela hayvanlarda asap manzumesine aid muayyen gurupların 

höcre ve lifleri ameliyatla alınır, bırakılır ki hayvan yeniden yaşa
sın. Bir taraftan hayatında ne gibi vazifelerde kusur görülmeye 
başladığı tetkik edilir , diğer taraftan on gün son~a asap manzume
sinde hasıl olan tali istihale takip olunur Gudden doğduktan bir 
müddet sonra genç hayvanların cümlei asabiyesini ameliyat yaptı, 
hangi nöronu tahrip etmişse mütebaki kısımlarında sür'atle dumur 
hasıl olduğunu gördü. Gudden'in hayvanlarda bulduğu neticeler rü
şeym halinde veya çocukken dimağ tereddisine maruz kalanların 

gösterdiği seriri teşrih! eserlere pek uygun görüldü. 
Sinir manzumesi fizyoloji tecrübeleri de tababeti ruhiyenin bir 

tetkik usulüdür. Keza psikoloji eksperimantal dediğimiz usul de bu 
şubeyi çok nurlandırmıştır. Burada kendi kendine müşahedenin 

yanı sıra insan ve hayvanlarda tatbiki psikoloji işe yaramıştır. Bi
marhaneler en mükemmel psikoloji mektebidir, her hasta ruhi va
zifede ne gibi bozukluklar olduğunu gösterir. 

Tababeti ruhi yenin son asırda marazi teşrih ine fevkalade ehem
miyet verilmiştir. Marazi hallerde asabi unsurları uğradığı gayrı ta
biilikleri gösterecek gayet ince usuller keşf olunmuştur. Daha di
mağda sproket görülmeden hatta frenginin amili tanınmadan felci 
umumii müterakkide rnikroskopik ve karakteristik tegayyür olduğu 

meydana çıkarıldı.. Artık hayatında ne olduğu bilinmeyen adamla
rın dimağından bir parça mikroskop altına koymakla felci umumi 
olduğunu söylemek imkanı çoktan hasıl olmuştur. Teşrihi marazice 
iyi tanınmış bir hastalık felci umumidir. Bugün Spatz'm hadid mi
yarından Alzheimer'in plazmazellen'lerine kadar bir çok kıymetli 
alametlerini biliyoruz. Mamafih yine her husus tenevvür etmemiştir. 
Dimağda gördüğümüz tegayyürlerle ne hezeyanların şeklini nede 
felci umuminin seriri seyrini söyliyebiliriz. Hatta hastanın hezeyan
lar içinde mi, yoksa bu hastalıkta çok görülen iyilik devresinde mi 
öldüğünü aniayamayız. 

Sade felci umuminin değil, daülküfüden mütevellit Korsakof 
atehinin, Alzheimer hastalığının , ansefalit letarjiğin, korenin, sar'anın , 

ihtiyar bunaklığının, erken bunamanın , kuduzun cümlei asabiye 
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merkeziyede ne gibi tegayyürler yaptığı meydana çıkmıştır. Şüphe
siz bu tetkikatın iptidasmdayız ... Vakıa Alzheimer, Nissl, spielma
ger'in ve Spatz'ın sıra ile üstadı olduğu Münich'in meşhur taba
beti ruhiye seririyatınm teşrihi marazi mütehassıslarını takip ve 
taklit eden gençler çoğalmaktadır. Dimağda esaslı kusurların değil, 
gelip geçici arızaları bile gösterecek telvin tarzları bulunmuştur 
( Donaggio ). 

Bu saha herkesin fenni zevkini, ihtirasını hoşnut edecek hazine
leri saklıyor. Pek az çalışma, pek çok mükafat vadediyor. Ana
tomi patalojide yeni birşey bulmak seririyat gibi güç değildir. Teş
rihi marazi laboratuvarına her ölen vak'anın dimağı getirilir. Şişe
nin üzerine ismi ve teşhisi yaıılır. Mütehassıs ağır ağır dondurur, 
maktalar yapar, maktaları şimdiye kadar tanılan usullerin hepsile 
ihmal etmeksizin boyar, etüvde hazırlar. Mikroskop altında tet
kik eder. Şimdiye kadar görülen resimleri, kitaplarda tersim edi
lenlerle mukayese eyler. Hatta müstahzarları yapan bile bir labo
rant kızcağızdır. Hekim boş vaktinde yapılanları tetkik eder, gör
düklerini, bulduklarını yazmakla fen binasına bir taş ilave etmiş, 
emeği geçmiş olur. Bu şube daha ilerleyecektir, gayet parlak 
istikbali vardır. Psychiyatrie'nin yeni bir tetkik sahası da hayati 
kimyadır. İlk zamandan beri cinnetin muhtelif ifrazlarda, idrarda, 
terde, kazuratta bir hususiyet yapdıgı düşünülmüş idrar ve kan 
muayenesine ço · ehemmiyet verilmişti. Saı 'ada, mani ve melan
kolide idrar ve k;. nın hamleden evvel ve sonra ve hamle esnasında 
hali tetkik edilmiş, keza mide usaresinin semmiyeti uzun uzadıya 
ölçülmüştür. Vakıa bazı eyler bulundu, fakat nakıs ve gayri 
kafidir. Daha pek çok taharrilere Muhtaçtır. Ondan sonra kanda 
Wassermann ve Abderhalden teamülleri meydana çıkınca tababeti 
ruhiyeye yeni bir yol açıldı. Artık seririyeıta gelen her vak'ada 
Wasserrrıann aranıldı. felci umumli müterakkinin frengi ile müna
sebeti teeyyüt etti. Ahmak ve sar'alı çocuklarda irsi frengiler 
meydana çıkarıldı. Abdr:rhalden sar'ada, erken bunamada, ke
bet, dimağ, husye gibi muhtelif madde}erle yapılan teamüllerle 
mühim şeyler görüldü. Kraepe/in'in seririyatta ibda ettiği marazi 
vahdetlerin bir çoğu bu suretle bioloji usulleri ile de teeyyüt etti. 
Biyolojinin en çok uğraştığı belkemigi suyu olmuştur. Mayii dima
ğide Wassermann taharrisi, albümin, lenfosit, şeker gibi kimyevi ve 
nesci tegayyürler bulunuşu seririyatı ihya etti. Yalnız teşhisler dü
zeltilmedi, hastalıkların vakıtsız, pek erken tanınması da kabil oldu. 
İş bununla da kalmadı. Hayvanlarda emrazı ruhiye bittecrübe ya ... 
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pılmağa çalışıldı. Tavşanlarda encepfıalite letfıarf!.ique ve frengi 
aşıları bugünkü laboratuvarların arama ~evzularıdır. Sinir manzu
mesine düşkün ayni cins frengi mikrobu var mı, yok mu meselesi 
son on senenin edebiyatı tıbbiyesinin en mühim sahifelerini işgal eder. 
Hele umumi harbin : sonlarına doğru tanıdığımız Encephalite lethar

gique salgını bugün oldukca iyi bildiğimiz hastalıklardan biridir ... 
Salyadaki virüsün hayvanlara cilt, karniye ve dimağ yollarile telkihi, 
erpesle münasebeti hala etüd edilecek noktalardır. Yirmi senedir 
uğraşıldığı halde ... 

Birçok zehirli maddelerin insan ve hayvanlarda tesiri de psychi
atri kliniğine bağlı biyoloji ve psikoloji laboratuvarlarında tecrübe 
edilmektedir. Evvela küG.lün muhtelif melekeler üzerinde tesirinden 
başlanarak morfin, kokain, eter gibi semmiyattan sonra adrenalin, 
atropin, pilokarpin, strychnine gibi şibih kalevilerin tecrübesi pek 
şayanı dikkat neticeler vermiştir. 

Vücudün sempatik ve parasempatik denilen iki manzumei asabi
.: tarafından idare olunuşu, bazı eşhasda bu manzumelerden birinin 
faaliyetinin diğerine galip oluşu, adrenalin, atropin ve pilokarpin gibi 
ilaçların tu türlü bünyelerde gayet vazih arazlar gösterişi asabi 
adamlarda gördüğümüz sıkıntı, terleme, çarpıntı, başağrısı, ellerin 
terlemesi , üşümesi, karıncalanması gibi arazlada bu manzumeler de 
tabii bu gibi semlerle bir çalışma sahası açmıştı~. 

İç ifrazı guddelerin etüdü de bu asırda moda olmuştur. Beyze, 
'husye, thyroid, parathyroid, sürrenal, hipofiz' gibi eskiden vazife
leri mühimsenmeyen guddelerin hayatda ve uzviyette ne büyük 
amil olduğu meydana çıkmıştır. Tenasül guddelerinin. ergenlik, 
aybaşı, gebelik, adet kesilme zamanlarında görülen ruhi bozuk
luklarda ve hatta cinnetlerde rolü anlaşılmıştır. Thyroidin 1 aptığı 

mikzodemler, kretinizmler, paratroidin tetani ve parken on , end
romlarında rolü, adrenalin guddesinin Adisonda tesiri, ipofizin 
Fröhlich ve akromegali yapışı andokrinoloji ile nöropsihij arinin 
ihmali caiz olmayan samimi münasebetini gösterir. Bu şube alerji. 
anafilaksi ve bilhassa metabolizma meselelerile de çok alakadardır. 
Bu bahis daha kapanmamıştır. 

Tababeti ruhiye seririyatı da bu asırda ilerlemiştir Hastalar 
inzar ve anatomiye göre guruplara taksim edilmiştir. E kiden bir 
cinnetin akıbeti hangi bir mütehassısa sorulsa ya iyi olur. ya atehle 
neticelenir, ya ölebilir, derlerdi. Bugün seririyata pek az devam 
eden amatörler bile seriri şekilleri pek çabuk öğreniyor. Ha tahQln 
daha ilk gününde ne suretle neticelenecegini kestiriyor. Bu ha talı 
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ş.u guruba mensuptur. Mutlak iyi <Ylacak, ilerde nüksedecektir. 
Yahut iyi olmayacak, bunayacaktır. Veya bir iki sene içinde öle
bilecektir, diyebiliyor. Laboratuvarda olduğu gibi seririyatı akliye
de bütün dünyaya hocalık ve klavuzluk eden Münich kliniğinin 

profesörü, ilmi taharri enstitüsünün müdürü merhum Kraepelin ol
muştur. KraepeNn erken bunama ile inhitatı manya cinnetini iki 
büyük ve karşılıklı gurup halinde tefrike muvaffak oluşu cidden 
dahiyanedir. Münich'li Krrıepelin ve Viyanalı Wagner Von Yauregg'in 
isimleri bu son asır tababeti ruhiye alimlerinin başındadır. 

Son zamanlarda hastalıkların hakiki sebepleri meydana çıkarıldı. 
Eskidenberi verasetin emrazı akliyede müessir oldugu biliniyordu. 
Fakat bugün geneoloji nazariyelikien kurtuldu. Şecere aramak usu
lile birçok tetkikle filan hastalıkta verasetin tesiri o güne kadar ka
bul edilen fikre zıt yani hiç olduğu diğer bir hastalığın da kaç nesil 
göründüğü anlaşıldı, sebepler tanıldı. Arazların mahiyet ve miha
nikiyeti az çok bilindi, İnzar tamamen taayyün etti, marazi levhalar 
tasnif edildi. Hezal psikozları, küfıl hezeyanları, tesemmümden müte
vellit hezeyan şekilleri, erken bunama, cinneti rnanyayı inhitatiye 
Kraepelin'in pek iyi tanıttığı hastalıklardır. 

Nihayet son asrın tababeti ruhiyesi Viyanalı Sigmund Freud'un 
himmeti ile pansexualisme nazariyelerini ve psycho·analyse usullerini 
yarattı. Freud'un nevroz ve psychose'ların meydana çıkmasında şehvet 
(libido) nun amil olduğu iddiası yarım asırdanberi birçok dediko
dulara sebep oldu. Freud birkaç düzineyi bulan eserlerile tenasül 
nazariyesini anlattı. Günden güne bu mektebin mensupları çoğaldı. 
Eskiden pek soğuk karşılandığı ilmi mahfellerde bile yavaş yavaş 

hörmetle dinlenmeğe başlandı. Psychoanalyse Viyanadan doğdu. 

Birçok seneler İsviçre' de büyüdü, yavaş yavaş İngiltere, Amerika, 
hatta son senelerde Fransa' da tıb literatürü cebhesinden zengin bir 
mevzu oldu. Anılan mektebi sinesinde doğan ve kainata dal salan bu 
nazariyeyi hala hazmedememiş, onunla meşgul olmaya bile lüzum 
görmemiştir. Vakıa Almanyada da bazı mahfellerde Ereudisme 
okunuyor, yazılıyor, seviliyor. Fakat hiç bir klinikte bir ilim olarak 
rağbet görmüyor. Tabii yarının tarihi layık olduğu kıymeti vere
cektir. Yine psychoanalyse önderlerinden inconsdence nazariye
sini öne süren }ung ile lndivudual psychologie müellifi Adler'de 
ayni soğuklukla karşılamıştır. Bugünün kliniğinde ehemmiyetli bir 
mesele de vitaminlerin sinir hastalığında rolüdür. Vitamin B nin asap 
iltihaplarında, beriberide, pellagrada, alkol psikozlarında ve bil
hassa Korsakofta ne derece müessir oldugu anlaşılmış ve etyoloji ile 
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terapi bundan çok itifade etmiştir. Biyolojiye dayanan ateş tedavi
leri, Shock tedavileri de tababeti ruhiyenin atisini hayati kimyadan 
bekliyenlere hak verdirmişti. 

Türklerde tababeti ruhiye 

Türklerde tababeti ruhiye tarihine dair Avrupalılar tarafından 

yazılmış bir çok eserler vardır. Son senelerde yazılmış iki makale 
evvelki tablarımızda pek muhtasar neşrettiğimiz bu bahsi daha 
uzunca yazmag-a bizi mecbur etti. Bu yazılardan biri Fransa ve Fran· 
sız lisanile konuşan akıl ve sinir hekimlerinin 1938 senesinde Alger'de 
toplandıkları vakit commun;quee ettikleri Note sur /es origines 
arabes dP. l' asistarıce aux alienes' dir. 

Muhterem meslekdaşlanm Desruelles ile Bersot'un okudukları bu 
communicalion'a Kongres'de itiraz etmiştim. Yalnız Arab medeniye
tine hasredilen bu malumatın bir kavına mensup olmadığını Arab 
hekimi diye tanıtılan İbni Sina c<Avicenne» ile Fahreddin Razi <,Rha
zes» nin Türkoğlu Türk olduğunu eski Türl\lerin, Uygurların, ni
hayet Selçukilerin ve Osmanlıların mecnunlara nasıl baktıklarını söy
lemiştim. Ayni müellifler hijien mantalın 1939 Şubat nushasını 

tan-amile Türkiyede Tababeti Ruhiye tarihine hasretmişlerdi. Bu 
broşürün modern Psychiatrie'ye ait bilgileri Sıhhat Vekaletinin emir 
ve havalesile bizden alınmıştır. Bu tarih biraz karışıktır, eskiden bü
tün müslüman müellifleri bilhassa Türkler Arabca yazarlardı. Onun 
için Türk neşriyatını Arab medeniyetine mal etmişlerdir. Mesela 
Cezayirdeki münakaşamızda Desruelles' de bunu itiraf etmiş, «bizim 
için Türk, Arab, Berberi ne olduğunu tefrik etmek güçtür. Bağ

dat halifeleri zamanında yazılmış eserlerin hepsini Avrupa Arab 
kültürü telakki ediyor» dedikten sonra İbni .S;na nın Buhara da 890 
senesinde do~duğunu ve 1037 de İranda vefat ettiğini de tasdik et
miştir, Kurluba, İşbiliye gibi Endülüs şehirlerindeki müslümanların 
eserlerini de sırf Arab saymak doğru olmadığını bildirmiştim. Eme
viler ve Abbasiler medeniyeti yalnız Arabın degil müslünıan na
mını taşıyan bütün camiadandır. Filvaki mecnunlara hüsnü muamele 
edilmesi Kur'an da yazılıdır. Orta Asya Türklerinde bilhasssa Uy
gurlarda hekimlik vardı ve akıl hastalıkları tedavi olunurdu. 

Arab medeniyetine mal edilen bu kültürün Yunan, Mısır, ve 
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Roma medeniyetlerinin eseri ve mirası olduğu şüphesizdir. Hala 
ötede beride mevcut izlerinden b_u _.te.siri anlıyoruz. Mesela mecnun 
tedavi etmeyi inhisar altına almış Orta Asyanın bazı yerlerinde 
hala Yunan hekimliğinin tesiri görülüyor. Dört unsura çok ehem
miyet veriliyor, kuruluk perhizi yapılıyor, beyaz harbak kullanı
lıyor. Müslüman hekimlerininin ikinci halife zamanında İskende
riyeyi aldıktan sonra müslüman· mütefekkirleri Romalılardan, Bizans· 
lılardan, Yunanistandan atılan ve buraya iltica eden alimlerle temasta 
bulundu ; Hypocrate'"ın Paul d' Egine'in Gallien'in eserleri Arab
caya tercüme edildi. Hypocrate'lar, Calinos lar daima tıbbın ba
bası hürmetini gördü. Romanın, Bizansın, Yunanistanın ve İskende
riyenin tıbbı yavaş yavaş Isfahanlara, Semerkantlara, Şamlara 

taşındı. 

Kur' anı Kerimde mecnunlara dair ayetler vardır. Mecnunların 

kapatılması, iyileşmesine çalışması, yiyecek ve giyecek verilmesi, 
kendilerine güzel muamele edilmesi dini bir emir tarzında yazıl
makta olduğu gibi mecnunların yaptıkları günahlardan gayrı mesul 
oldukları bildirilmektedir. 

Abbasiler zamanında Bağdat medeniyet ve irfan merkezi ol
muştu hastaneler ve hekimler çoğalmıştı, Harunürreşid'in hususi 
doktorları Bahtı Şua ve oğlu akıl hastalıklarını tedavi ile şöhret 
almıştı. Bağdat da hekimlik eden İshak bin Ümran namında bir he
kimin Tunus hükümdarı Ziyadetullah'm davet ettigi bu adamın me
lankoliğe dair bir eseri olduğu söylenmektedir. Ahmet İbni Cezar 
isminde Kervanlı bir hekimin de baş hastalığı diye bir eseri oldu
ğunu ve bu adamın baş ağrılarından, dönmelerinden, uykusuzluk
tan, delilikten, sinirden, aşktan uzun uzadıya bahsettiğini öğreniyo
ruz. Bu alim dimağdan mideye bir büyük sinirin indiğini bu sini
rin vazifesi bozulacak olursa şahsın büyük rahatsızlık geçirdiğini, 

baş dönmelerinin menşeinin mideden veya baştan olduğunu söyle
miş... Türk, Arab ne kadar müslüman hekimi varsa mecnunlarla 
çok alakadar olmuş, mecnunları tedavi etmiş, cinnet üzerine eser
ler yazmıştır. Hekimlik müslümanlar arasında pek rağbet görmüş. 
tıb ilmi çok hürmet görmüştür. (El'ilmül'ilman, ilmül ebdan, sümme 
ilmül edyan) vecizesi bu saygının beliğ delilidir. Müslümanlar deli
lere çok acırlardı, bunları meczup inspire denilmesinde de Avrupa
lılar biraz yanılıyor. Avrupalılara göre müslümanların bu tabirle 
murad ettikleri yüksek zekanın şeytan tesirinde kalması imiş. Vakıa 
halk arasında delileri perilere karışmış possede telakki edenler 
vardır. Lakin ayni itikat hemen umurr.idir. Lüther'de mecnunları 
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Allah'ın sevgilileri sayar. Arablar deliye mecnun, possede'ye 
meczup derler. Mecnunlar bu derece kutsi sayıldıktan sonra hasta
neleri de bir çeşit mabed olmak icabeder... Öyledir de ... Mecnun 
tedavihanelerinin çoğu bir cami in damı altında veya yakinindedir. İlk 
Arab hastanesinin 707 senesinde Şam halifesi Abdülmelik'in oğlu 
Velit tarafından tesis olunduğu muhakkaktır. Ve/it zamanındaki 
müslüman doktorları Bizansm tesirine çok kapılmışlardı , bilhassa 
Paul d' Ef{ine'in eserlerini tercüme etmişlerdi. Lakin bu umumi bir 
hastane idi, belki mecnunlara mahsus yatak veya daire de ayrıl
mıştı. Asıl ilk bimarhaneyi yapan müslüman halifesi Harcınürre
şit olmuştur. (792 senesinde Bağdat da)... Binbir gece hikayesinde 
uyanık bir naimin mecnunlar evine götürüldüğünü ve orada demir 
kafese kapandığı ve dövülerek tedavi edildiği yazılı olduğuna göre 
bu adamların ne mecnuna, ne mecnunlar evine bigane oldukları 

anlaşılıyor. Dokuzuncu asırda Fahreddin Razi'nin Bağdat'ta Maris
tan denilen bir sıhhat evinin Başhekimi olduğu malumumuzdur. Mi
ladın 800 senesinde Şam'da bir mecnunlar müessesesi açılmıştı. Bu 

· binaya Maristan diye farisi bir isim verilişi de manidardır. Bu güne 
kadar da mecnunlar müesseselerini bimarhane denmektedir. Evvel
ce Emeviler zamanında umumi hastaneler mevcut ve deliler de bu 
arada tedavi olunmakta iken Abbasi hükümdarları doğrudan doğ

ruya akıl hastalıklarını muhafaza ve tedaviye mahsus yerler yarat
mışlardır. Bağdat'dan Kahirelere, Tunuslara ve Endülüslere yayılan 
müslüman medeniyeti bu gibi müesseseleri çoğalttı. 875 senesinde 
İbni - Talun'un Mısırda bir hastane tesis ettiğini ve bir mecnunlar 
mahallesi bulunduğunu Kı'rchof yazıyor. Esquirol'un dediğine göre 
ondördüncü asırda Fasda da mecnunlar için hususi bir mahalle ayrıl
mış ve deliler zincirle zaptedilirmiş. Müslümanların kültürile yavaş 

yavaş gözü açılan Avrupa da ilk akıl hastanesini 1409 senesinde 
Valence şehrinde tesis ettiler. Sonra Saint ]ohan papazları ispan
ya' da, Kurtaba' da, Grenata da, diğer timarhaneler açtılar. Marie de 
Medici'nin daveti üzerine bu papazlardan bazıları İtalya'da , Roma 
ve Floransa da bu çeşit bimarhaneler açmaya muvaffak oldular. 
1601 senesinde Floransa'dan Parise giden rahipler Charite hastane
sinin ve meşhur Charanton'un müessisleridir. O halde miladi seki
zinci asırda Bağdat halifesi Harrunürreşit ilk timarhaneyi açtıktan 
ancak dokuz asır sonra yani 17 nci asırda Charanton timarhanesi 
açılabilmiştir. Bağdat, Şam, Kahire, Kervan, Fas, Valansiya Floran
sadan yürüyen medeniyet Parise dokuz asırcia gelebilmiştir. Avru
pada delileri ne yapıyorlardı , delileri nerede saklıyorlardı , onu 
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sonra söyleyeceğiz. Bununla beraber yedinci asırda Gheel mecnun
ları barındırıyordu. İngilterede ondördüncü asırda Bedlam da deli 
vardı.. Her halde orta çağda ruh tıbbmm üstatları müslüman hekim 
idi. Fahreddin Razi ve İbni Sina nm psikoanalizle meşgul olduğunu 
bile görüyoruz. Lakin bu parlaklık on dördüncü asıra kadar devam 
etmiş, ondan sonra bir durgunluga ugramıştır. Hatta durgunlukla 
kalmamış, günden güne inhitat baş göstermiştir. 

İbni Sina bilhassa Galinos'un fikir ve ilminden çok istifade et
miş ve yüksek zekasile bu bilgi seviyesinde kalmamış, çok yüksel
miştir. Lai9,nel Lanastine ki Paris fakültesi tababeti ruhiye kliniği 
profesörüdür. ( Les malades de L' Esprit et la medecine) adlı ese
rinde İbni Sina'nın dehasına hayranlığını gösterir. Dahinin koca 
külliyatının onuncu ve onbirinci ciltleri ( Tokatlı Mustafa tarafın

dan terceme edilmiş) ruh tababetine dair birçok bilgilerle doludur. 
İbni Sina mecnunlara nfk ile muameleyi tavsiye eder, pek müte
heyyiç ve mütehevvir hastaları bile vücutlarını incitmeyecek tarzda 
yumuşak bağlarla bağlamağa müsaade eyler. Eserinde cinneti di
mağın bozukluğuna atfediyor, ruhu da dimağın bir vazifesi sayıyor. 
Duygularımızı dimagın kuddami fussuna oturtuyor, koca kafalıların, 
küçük kafalıların bozuk beyinli ve abdal olduğunu işaret ediyor. 
Dimağın sade fikir yapan bir uzuv olmadıgını, aşk ve şehvetin bura
dan dogdugunu, mide, barsak ve karacigerin bile dimağla alakası oldu
ğunu söylüyor. · 

Meraklılarda, mağmumlarda, mide, barsak ve kara cigerin vazife
sinde ağırlık olduğu dikkatini celbetrniş. Deliliklerin, sinirliklerin, 
merakların ve kuruntuların men'şelerini araştırmıştır. Kimini uzvi 
hastalıklara bağlı görüyor, kimini de tahayyüle atfediyor ve men' şei 
ruhi diyor. İbni Sina eserinde isteriden, sar'adan, inmeden, baş 
ağrılarından, uykusuzluktan uzun uzadı bahsediyor. Deliliğin coşkun 
ve düşkün şeklinin bir kökten bir asıldan olduğunu yazıyor, delilik
lerin görünüşü şekline aldırmıyor, ayni sebebin (onca safranın ve 
sevdanın) bazen bir manya, bazen de bir malihulya tarzında 
cinnet safhaları yapacagını bildiriyor. 

Freud'un psikoanalizm ve panseksüalizminin İbni Sina'nın eser
lerinde görürsek hayret etmemeliyiz. Degil ruh hekimleri, halk bile 
oldu olası cinnetin husulünde aşka büyük bir pay ayırmışlardır. Çıldıran, 
çırpınan, durgun duran bir gencin karşısında her şeyden evvel sevdayı 
araştırmışlardır. Vuran, kıran, uyumayan, yerinde duramayan, muttasıl 
konuşan bir manyak sevdadan kaçırmıştır: kendini yerden yere vu
ran, ağlayan teatral sahneler gö teren isteri levhası hafi ve naşat 
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bir sevdanın tercümanı değilmidir? Yemeyen uyumayan, konuşma
yan, kendini öldürmeyi kuran kara sevdalı da suçlu, memnu bir aşk 
olmalıdır. Bir ruh hekiminden ziyade halkın düşüncesi olan bu 
doktrin asırlardan beri başlar. Hele asrımızda aleyhine kimsenin dil 
uzatamadığı, kör körüne ve hatta seve seve kabul ettiği bir teşhis 
ve tedavi usulü oluyor. Erbabınca bu asrın büyük keşiflerinden biri 
sayılan psikoanaliz ve panseksüalizmi yi İbni Sina nın tanıdığını ve 
pek ustacasına tatbik ettiğini görüyoruz. Semerkantlı Nizami Aruzi 
(Tıb ilmi ve meşhur hekimlerin mahareti) adlı eserinde İbni 
Sina'nın bu tarz tedavisinden bahseder. Cürcan hükümdarı Kabus'un 
akrabasından bir delikanlının tedavisi için üstadı çağırmışlar, karşı-

T. C. 
S. ve 1. M. V. 

lnuiul fmruı Akliya ve · ısatiiJe ıastaaesi 

Bakırköy - Akıl ve Sinir Hastanesi 

sında traşı uzamış, zayıflamış, bitgin, güzel bir genç görmüş, kimse 
ile konuşmuyor, yemiyor, uyumuyor, nabzına bakmış, idrarını gör
müş, ondan sonra birine Cürcan 'ın mahalle ve cıvannm adlarım 
saydırtmış, muntazam ve ağır hareket eden nabzın bir semtin ismi 
söylenince süratleşdiğini ve kuvvetlendiğini fark etmiş, ondan sonra 
o semtin sokaklarını saydırtmış, bir yükseklikte giden nabzın yine 
bir adın teleffuzu ile değişdiğini fark etmiş, nihayet o sokaktaki 
evleri, daha sonra şüphe uyandıran evdeki insanların isimlerini öy-

4 
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letmiş nabzının yine sarsıntı ile cevap verdiği ismin melankoliye 
sebep olduğunu meydana çıkarmış. Artık ilacı da belli. Hükümdarın 
zaten akrabalarından olan bu genci birleştirmiş, melankolik hali de 
geçmiş l... 

İbni Sina hükumet işlerinde de yükselmişti, burada ikbalin şahi
kasına yükseldiği gibi idbara da düşmüş, senelerce zındanlarda kal
mıştı. Aldettin'in veziri iken yine bir obsedenin tedavisinde tatbik 
ettiği usulden de hayret ve takdirle bahsederler. Ali Büheyve 
adlı biri kendisinin öküz olduğunu iddia eder, ve ille beni kesiniz 
dermiş, yalnız iddia ile kalmıyor, daima sıkıntıda, kendini itham 
ediyor, yemiyor, uyumıyor, adam arasına karışmıyor, günden güne 
zayıflıyor bir deri bir kemik kalıyor. Sina'nın oğlu bir kasap gibi 
giyiniyor, kollarını sıvıyor , bıçaklarını biliyor, öküzü getiriniz kese
yim diyor, hastayı getiriyorlar, ben bunu kesmem, çok zayıf, besle
yiniz de öyle getiriniz bir şeye yarasın diyor. Kasabın rağbetini kazan
mak için hasta yedikce şişmanlıyor , şişmanladıkca da iyileşiyor ... 
Acaba bu olabilir mi ? . Burada hem telkinin tesirini görüyoruz, 
hem de besletmek suretile bünye tedavisini ... Bunların her ikisi de 
bugün makbul usullerdir. Her zaman muvaffak olmasa bile [*]. 

Psihiatrinin Türk memleketlerinde ne tarzda yürüdüğünü takib 
edelim : Yukarda uzun uzadıya yazdığımız gibi türklerde taba
beti ruhiye müesseseleri ve mecnunları tedavi eski tarihlerde bile 
vardı. Felsefe ve dine pek düşkün olan şark ahalisi oldu olası mec
nunları sade şefkate değer bir hasta değil, Allahlık bir mahluk sa-

{*] İbni Sina'ya dair Süheyl Ünu er ' in yazıları bütün dünyaca rağbete maz
har olmuştur. İbnı .Sina ' yı Avrupalılar on dokuzuncu asırda Arap sayarlardı. 
Yırminci asırda da Acem. Hatta yahudiler de kendılerine mal ediyorlar. Bu yan
lışlık şundan ileri geliyor, müslüman alimleri gibi o da eserlerini Arapca neşret

miştir, araptan maadasına Acem derler. Acem tabirini türkJer İranlılar için de kul
lanırlar. 1 bni Sina'nın Hemedan'da metfun olması da İranlılara bu mülkiyet 
hakkını veriyor. Yahudilerde Avicen ne'nin Aven Sina'dan geldiğini iddia ederler. 
Halbuki Avicenne doğduğu mahal Afşinan'm telaffuz farkındadır. İbni ~ina'nın 
babası Befih de halis bir Türktür. Anası (Slare) Afşineli bir Türk kızıdır. Babası 
Afşina veya Haremsinde iken evlenmiştir; orada müdtir imiş... 980 senesinde se
fer ayında Buharada Afşinede doğmuş, babası büyütmüş, okumuş, genç yaşta 
tıbba kabiliyetini göstermiş, Avrupalılarca cmaveraünnehir• bir Türk memleketidir. 
İbni Sina hep türk emirlerinin dolaşdığı şehirlerde oturmuş. Faris emirlerile yaşa
mamıştır. Siması bile kendisinin halis Buharalı ve Türk olduğunu gösteriyor. Ate
şin zekası yüzünden başı bir çok belalara sokulmuştu, zamanında bile muasırları 
onu payidar edemiyorlardı. Sına Türkcede göğüs, dilek manasına geliyor. İran da 
Sina adlı bir kimse daha olmayışı bu ı smin İrana yabancı olduğunu gösterir. 1 bni 
Sina'nın önceleri iyi Arapca bilmediği de muhakkaktır. 
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yarlar. Abdalları evliyalığa kadar yükseltirler; cesur ve müteşeb
bislerin isimlerine mütefahirane deli sıfatını takarlar. Sade müslü
manlarda değil Matyüs İncilinde de abdalların ahrette Allaha yakın 
olacağı yazılı ... 

Müslümanlar mecnunlara şefkati adeta bir ibadet kadar sevap sayar. 
Mecnunun ruhunu masum ve günahlardan münezzeh telakki eder. 
Dünyada da, ahrette de suale maruz kalmıyacakları itikadındadır. 

Türkler riyasız ve fedakar müslüman oldukları için bu hususta herkes
den ileri gitmiştir. İstanbulnu Selatin camileri denilen büyük camileri 
içtimai teşkilatın yüksek bir örneğidir. Mabedin yanında fakir ve 
acizleri beslemeye mahsus bir aşhane bulunur. Aşhaneden her fakir 

Bakırköy hastanesinde mücrim hastalara mahsus adli kısım 

çorba ve fodlasını, haftada bir gün de pek nefis pişmiş pilav zer
desini, Muharremlerde aşuresini alır. 

Büyük ve orta mabetlerin bir de medreseciği vardır. Orada taş
ralardan gelmiş fakir talebe barınır, yemekleri imaretten verilirdi. 
Bu bolluğu payidar edecek bir çok vakıflar bırakılır, onların kira
larile mabedin idaresi temin olunurdu. Pek büyüklerin yanlarında 
bir de şifahane bulunurdu. Eskiden iç ve dış hastalıkları !erde 
tedavi edildiği için bu şifahaneler doğrudan doğruya ruh hastalan 
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içindir. Hala şifahane ve bimarhane tabirleri mecnunlara mahsus 
tedavi yerleri için kullanılır. Alelade hastanelere -hususi de olsa
sıhhat, afiyet veya sağlık yurdu denilir. Şifa evini her sınıf halk 
bimarhane diye anlar. Lepra gibi sari ve çirkin manzaralı hastalar 
için de bazı küçük cami ve tekkelerin yanında, şehir haricinde birer 
miskin evi vardı. Keza halka zarar vermesinden korkulan deliler 
için de müessese yapmak sevap sayılırdı. Mecnunlar müesseselerinde 
hastaların şefkat ve ihtimamla tedavisine ehemmiyet verilirdi. Bir 
taraftan zengin vakıflarile mecnunların yiyecek ve giyecek ihtiyaçları 
temin olunur, diger taraftan da maddi ve manevi tedavileri için hiç 
bir şey esirgenmezdi. Uzun müddet mecnunları damı altında barın-

Bakırköy Hastanesinin nöroşirürji kliniği 

dıran Toptaşı bimarhanesinin vakfiyeleri arasında çorbalarına may
danoz yetiştirmek için bahçe, üzümle beslenmeleri için bağlar 
vakfedenler olduğunu gördük ... Hatta müessesenin pek sefil bir dev
resinde iş başına geçtiğimiz vakit bu vakfiyeleri karıştırarak vakıflar 
idaresinden bir laç küfe üzüm tedarikine bile muvaffak olmuştuk. 

Toptaşı hastanesinin başhekimliğinde bulunan Mongeri Pere'in 
Türklerdeki içtimai yardımları bildiren güzel yazıları vardır. Mongeri 
Pere'e Türkler ikinci Pinel derler. Çünkü bir zaman Türkiyede bu 
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şefkat müesseseleri ne ka:dar yükselmişse sonradan tamamen ihmal 
edilmiş, hastalar bakımsız kalmıştı. Avrupada bize nisbetlc pek erken 
başlayan uyanıklık sayesinde mecnunlar müesseselerini ıslah olun
duğu bir zaman da Türkiye ve bilhassa İstanbul bimarhaneleri yüz 
kızartacak bir hale inmişti. Baba oğul Mongeri'ler İtalyandı, ikisi de 
ruh hekimiydi. Peder Toptaşının başında bulunmuştu. Oğul Şişli 

Fransız rahibelerin Hôpital de la Paix adlı şifahanesinde ikinci tabiplik 
etmişti, ayni zamanda Ermeni Balıklı hastanesinin mecnunlar kısmını 
da idare eylemişti. Mongm· Peu/ Annales Medicopsychologiques'de 
Türklerde tababeti ruhiye hakkında şunları yazmıştı: «Eğer bir mil
letin medeniyetı halkın ıztıraplarına karşı hükumetin alakasile, ve 

Bakırköy hastanesi Uaştababet ve bürolar dairesi 

hayır müesseselerinin çokluğile ölçülürse denilebilir ki İstanbul Av
rupalılardan üç asır evvel bu medeniyetin başında bulunuyor. Çünkü 
hastaneler, fakir ve düşkünler evleri, nekahet müesseseleri, müzmin 
ve gayrı kabili şifa hastalıklar için darülacezeler, mecnun yurtlan 
o kadar mükemmel, o kadar azametli ve hayrete şayan tarzda yapıl
mıştır. Halbuki «Delasiauve»'ın dediği gibi Avrupalıların taassubu 
yüzünden biçare mecnunlar kara congoloz olmuş, şeytanlara, perilere 
karışmış diye yanan odun yığınlarının içine atılırdı, halbuki İslamlık 
onları en güzel müesseseler içine topluyor, bin türlü ihtimamla ıztı
raplarını unutturmaya çalışıyordu. İslamlığın şefkat namına yaptığ1 
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debdebe bugün hayretlerle anılıyor. Vak'aların şahidi hıristiyan 

müellifler ve seyyahlar olmasa Garp bu hali binbir gece masalı diye 
t~lakki edebilirdi. Osmanlı türklerinden evvel Bağdat bimarhanesi 
(762 Milat) vardı. Daha sonra Halep, Şam, ve Kahire bimarhaneleri 
de meşhurdu. Mısır türkler zamanında uzun müddet tıbbın yatağı 
sayılırdı. Padişahların oradan İstanbula hekim çağırdığı da çok vaki
dir. Bizanslılar da dördüncü asırda Bizans hastane ve darülacezele
rini açmıştı. Bizanslıların bu meşhur müesseselerine xenodochies. 
denirdi. Bunlar da manastırlara tabi idi. Osmanlı türkleri on beşinci~ 
on sekizinci asır arasında adeta bu müesseseleri andırırcasına büyük 
camiler cıvarında deliler yurdu açmışlardı. Sade bizanslıların mües-

Bakın öy : C üzzam servisi 

sesinde fakirler, ihtiyarlar, aliller, ve mecnunlar kısımları varken 
türklerinki sırf mecnunlara mahsustu. İ tanbul ve Anadolu bimarha
nelerine ait eserler arasında Delasiauve ile:Ritti'nin araştırmaların
dan iktibas eden Mongeri'nin eserleri , Laehr, Pandy, lucien 
Liibert'in yazıları etüde değer: 

Mongeri Pere - Notice statistique sur !'asile des)lienes Sulimanie> 
a Constantinople. 

Mongeri fils - Notizen über die irrenhauser Constantinopels. 



Ritti - les asiles d'alienes a Constantinople. 
Laehr - Gedenktage der psychiatrie. 
Pandy - irrenfürsorge in Europa. 
Lucien Libert - Les alienes en Orient. 
libert - eglise d'alienes (notre - dame de Souda). 
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Moreau de Tours - Recherches sur les alienes en Orient. 
Türkler İstanbulu almadan evvel bizanslılar Souda'nın Eglise 

Notre dame'ına mecnunları gönderirlerdi. Onun için bu kiliseye 
mecnunlar Manastırı «Ecclesia phrenocomeion» derlerdi. Cümhuriye
tin tekkeleri kapatmasından ve kiliseleri yalnız ibadet yeri olarak 

Bakırköy : Cüzzam Servisi 

kullanılmasından gayrısını men edişinden evvel İstanbul ve Anado
luda hala bu tarzda mecnun tedavi yerleri vardı. Mesela mecnunlar 
Heybeliadadaki, Büyükadadaki manastırlara kapatılırlardı. Üç, dört 
haftalık bir perhize ve dini tedaviye maruz bırakılırdı. Bugün Afga
nistanda Meyahi Ali Sahib tekkesi mecnunları tedavide tanınmış 
meşhur bir ziyaretgahdır. 

İstanbulun fethinden sonra Mongeri Pere'e göre selatin caminin 
yanında deliler evi vardı: 1451-1484 e kadar Fatih Sultan Mehmet 
1520-1566 Kanunf Sultan Süleyman, 1560 da Fatih in kızı Ruziye 
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Sultan, Haseki Sultan, 1605 de Sultan İbrahim in anası, Valde Sul
tan, 1725 de Sultan Ahmet Salis ... Libert ilk mecnunlar müessese
sini 1471 de Fatih in açtığını söyler. Buna Fatih darülşafakası der
lermiş. Evliya Çelebinin yazdıklarına göre bu deliler yurdunda 
70 hücre, 80 kubbe, 200 hastabakıcı, bir baş hekim, varmış. Yatak
ları ceviz ağacındanmış. Hastaların mükemmel yatak çarşafları ve 
ipek gömlekleri varmış. Hanendeler ve sazendeler onlara şarkı 
söylermiş, yedikleri yemek de süğlün, bıldırcın vesair küçük kuşlar
mış. Hastanenin varidatı o kadar çokmuş ki hastalara ne verecek
lerini, kuş sütünden maada her şey bulunduğunu yazıyor. 1842 
senesinde Moreau de Tours'un ziyaret ettiği bu müessese olsa gerek .. : 
Bu binanın mimarisi o kadar yüksektir ki Esquirol'ün aziller için 

T. C. 
S,vef.M V. 

) za'ıı! fmmı Wlye n AsaWlt Bmami 
11:1 

Bakırköy hastanesi Röntgen dairesi 

mefkure olarak tasavvur ettiği müessese bu olsa gerek. Burada İs
lam medeniyetinin güzel hatıraları göze çarpıyor diyor. 1500 sene
sinde Beyazıt Veli'nin yaptırdığı şifa yurdu çiçek kokularile muattar 
güzel bir bahçe içinde idi. Müessese için hususi musiki takımı, vardı. 
Hastane için tavşan avlayan avcılar bile varmış. 

Haseki Sultan'm 1560 da yaptırdığı mües ese sırf kadın mecnun
lar içinmiş. Mongeri'ye göre Fatih'in kızı Ruziye Sultan'ın (1700) 
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Laehr'a göre 1702 de dördüncü Murat'ın kızı Rukiye Sultan tarafın
dan yapılmış. Kanunf 1560 senesinde Darüşşifa denilen Süleymaniye 
timarhanesini yaptırmıştı. Bu müessese asırlarca Türkiyenin timarha
neliğini yapmış, nihayet hastalar Toptaşına nakledilmekte kapısı 
kapanmıştır. Süleymaniye bimarhanesi okadar zengin bir müessese 
idi ki Libert'in dediğine göre 20 hastanın hizmetinde 150 kişi vardı. 

1857 de Mongeri P~re iptida bu azile tayin edilmiş, bunu ıstah 
ederek asri bir idareye mazhar etmişti. 

Manisada 1520 de Selim yüz köylük vakfı olan fevkalade zengin 
bir bimarhane yaptırmış, daha sonra Süleyman 1691 beş yüz bin 
kuruş değerinde sermaye vakfetmiş. 

Bakırköy hastanesi Rakteriyoloji laboratuarı 

Libert'e göre 1580 senesinde Nuru Banrı Sultan Valde camiine 
bir bimarhane ilave etti. Yapılan kısım 15 sene evvel kapad ı
lan Toptaşının kadın kısmıdır. Mongeriler e göre bu müessese 1605 
senesinde ikinci İbrahim'in valdesi tarafından yapılmış. Fatih in ilk 
yaptırdığı bimarhane çok yaşamadı , hemen medreseye çevrildi 
1725 de üçüncü Ahmed'in yaptırdığı müessesede çok payidar olmadı. 
Mongeri 1830 tarihinde bu bimarhanede iki hasta buldugunu öy
lüyor. 
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lstanbulun fethi 857 hicret senesine ve 1453 miladına tesadüf 
ettiğine göre bizdeki bimarhaneleri sırasile bimarhane sertabibi Avni 
Mahmut bey merhum muhtasar emrazı Akliye kitabında (1326) şöyle 
sayıyor: 

Birincisi 875 hicret senesinde bimarhanei Ebülfetih Sultan Mehmet. 
İkincisi 936 senesinde inşa edilen bimarhanei Haseki Sultan. 
Üçüncüsü 963 senesinde inşa olunan bimarhanei Sultan Süleyman. 
Dördüncüsü 991 senesinde inşa olunan bimarhanei Valdei Atik, 

yani meşhur Toptaşı bimarhanesi. 
Beşincisi 1026 senesinde inşa olunan bimarhanei Sultan Ahmet. 
Bu beş bimarhanede 300 den fazla mecnun varmış. Toptaşı bi-

Hakıaköy hastanesi Anatomi patoloji laboratuarı 

marhanesini ikinci Selim'in zevcesi ve üçüncü Murad'ın valdesi 
Nuru Banu Sultan yaptırtmış. Bimarhane olarak yapılan mahal ka
dın kısmı, kapatılan binanın erkekler kısmının yukarı parçası Darül
hadis ve aşağı kısmı Mavayi Muhaddisin imiş. Bu suretle üçüncü 
Selim zamanına kadar medreselik etmiş. Üçüncü Selim zamanında 
nizamı cedit ocağı ihtas olunduğu vakit suvari kışlası olmuş. Lakin 
bir müddet sonra malum ihtilalle ocak sönmüş. Burası boş kalmış. 
Sonra yine 1241 de Nizami suvari askerlerine verilmiş. Dışarda po-
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liklinik yaptığımız müfrez daireye ikinci Sultan Mahmut gelerek 
oturur ve askeri alarak Haydarpaşa talimhanesine gider, ve nizam 
cedit askerlerine talim yaptırırmış. 1282 senesinde İstanbulda kolera 
çıktığı vakit, kolera hastanesi olarak kullanılmış. Salgın bitince as
keri elbise deposu olmuştu. Sonradan kolera veya dizanteri olması 
melhuz, sari bir hastalık daha çıkmış, o zaman Süleymaniye bimar
hanesi kapatılmış, içindeki 50 deli vapurla 1279 senesinin Teşrin 
evvelinin 27 nci Çarşamba günü Toptaşına sevk edilmiş, bimarhane 
Cümhur hükumetinin teessüsüne kadar bu binada kalmıştır. Evvelce 
Türk sıhhi müesseselerine, bilhassa bimarhanelerine çok himmet 
edilmişti. Seneler geçtikce bu himmet gevşemiş, bu yüzden ten-

Bakırköy hastanesinde servis bahçelerinden biri 

kit edilecek tereddi ve tedenni eserleri günden güne artmıştır. 

}ohn Howard 1788 senesinde neşrettiği «Etat des Prisons, des hôpi
taux et des maisons de force» adlı eserinde «türklerin mecnunlar 
için yaptığı müesseseler cidden fevkalade takdire şayan surette bina 
edilmiş lakin tutumu günden güne ihmal edilmiş '> diyor. Delasiauve 
«bu kadar haşmetin inhisafa uğramasına teessüf etmemek elden 
gelmez. Bu güzel binalar tutum ve parasızlıktan harabezare dönmüş 
ya büsbütün metruk bir halde kalmış, yahut maksattan gayrı işe 
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hasredilmiş, o kadar aşağılamışlar, o kadar sefalete düşmüşlerdir ki 
ayni dam altında insanlarla yabani hayvanları beraber barındırmağa 
ve ikisine de ayni muameleyi yapmağa başlamışlardır. Bu suretle 
bir hayvan menajerişinin yanısıra bir insan menajerisi yapmışlar. 
Filhakika Süleymaniye aziline 1839 senesinde Padişahm menajerisi 
henuz askeri depo haline getirilmezden evvel hayvanlar getirilmişti, 
bu suretle halka vahşi hayvanlarla mecnunlar kafes arkasından bera
berce seyr ettiriliyordu. Orta çağda Avrupada, pazar mahallelerin
de, panayır yerlerinde kafesler içinde delilerin seyrettirildiği va
kidir. Lakin Mongeri'nin bu iddiasının doğruluğunu gösterecek baş
ka vesika bulamadım. Birkaç iz'ansız memurun büyük binanın bir 

Bakırköy Hastanesınde bir servis ve bahçesi 

dairesine muvakkat zaman için koyduğu bir kaç saray hayvanına ait 
mübalağalı bir hikaye olsa gerek .. 

Godel 1835 senesinde Süleymaniye azilini ziyaretinde bir gardi 
yan ile dört yamağından başka kimse görmemiş. Eskiden verilen 
mükemmel et yemekleri yerine yalnız yavan et suyu verildiğini, eski 
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temizlikden eser kalmadığını pislik ve kokudan içeriye girilemedi
ğini yazıyor. O zengin vakıflı müesseseler kapanın elinde kalmış, 
yağma olmuş... 19 uncu asırda bimarhane olarak yapılan aziller 
mektep olmuş, askeri hastane olmuş, askeri elbise deposu olmuş, 
hatta Pandi'ye göre Haseki Sultan azili umumhane olmuş!. .. 

Bu sayılan azillerden maada bir çok camilerde de bimarhane 
olduğu söyleniyor. Mesela Rüstem Paşa camiinin bir iki odasında 
da deliler barımyormuş. Bunların hepsi bilahara Toptaşına naklo
lunmuştur. O sırada tahta çıkan ve otuzbeş seneye yakın hüküm-

Rakırköy Hastanesinde polikliniklerden biri 

darlık eden ikinci Hamİd mecnunlardan son derece ürkerdi, cinneti 
yüzünden tahttan indirilen kardeşi beşinci Murad'ı halkın hatırlama
ması için mecnun müessesesini tarihte misli görülmeyen bir inzi
bata maruz bırakmıştır. Toptaşının kaleye benzer dıvarlarmın arkası 
yarım asırdan fazla delilere yurt olmuştur. Sıra ile Mongeri Pere'e 
Castro, Avni Mahmul Bey orada başhekimlik etti. Deliler bir defa 
oraya girdikten sonra fevkalade güçlükle çıkabilirdi. Hele iyileşme
miş hastaların kefaletle ailesine verilmesi mühim bir işti. İ t bul 



62 

Polis müdürleri, Şehreminleri bu inzibatla doğrudan doğruya alaka
dardı. İhtimal bu sefaleti görmemek için, ziyarete gelen ecnebi 
alimlere bile müessese gösterilmezdi, hastaneyi ziyaret padişahın 

iradesile mümkündü. Krmpelin o kadar arzusuna rağmen Toptaşı 
binıarhanesini gezememiştir. Memleket hekimlerinin ziyareti de men
edilmişdi, Tıbbiyeden çıktıktan sonra ıhtisasım sebebile Toptaşını 
görmek arzusunda bulun nıuştum, pek çok mücaheden sonra muvaffak 
olabilmiştim. Sonunda müsaade istihsal etti ğim halde meşrutiyet se
nesine kadar kadın kısmını görmeye de idare edenlerin fazla gayreti 

1fakırköy Hastanesinde santral bina 

mani olmuştu. Meşrutiyet ilanile müessesenin esrarlı kapısı hekim
lere değil , halka da açılmıştı. Cidden mimarice bir şah eser sayılacak 
kadar güzel yapılmış bu bina modern bir tedavi yeri olarak kala
mazdı,zamanın ihtiyacına uygun değildi.Burası şehir ortasıydı, bir med
rese bahçesi kadar ortada gökten başka manzarası olmayan bir hava 
yeri vardı. Hastaların bağırmasından komşu halk her zaman bizardı. 
Fen erbabına bile kapıları kapalı bu müessese semtin yaramaz 
çocuklarile temastan hali kalmıyordu. Deliler ellerine ne geçerse, 



63 

sabun, kaşık, yatak çarşafı akıllılara atıyor, akıllılarda delilere dı
var üstünden taş, yapı çivisi, bıçak yağdırıyordu. Memleketin son 
30 senesinde hükumet iktisadi buhran içinde bocalanırken o semti 
istimlak ederek bu binayı park ortasında bırakamazdı.Zaten müessese 
en çoğu 300 hastadan fazla alamazdı. İnkılabı müteakip bu binayı 
aciz, fakir ve mefluclara yani müzmin sinir hastalıklarına tahsis et
mek ve asri bir bimarhane yapmak zarureti kendini göstermişti. 

Safra çifliğinde bir kaç yüz bin altına bir bimarhane yapmak düşü
nüldü, planları yapıldı. Şişlide beşinci Sultan Mehmed'e aid büyü-

Bakırköy Hastanesinde servislerden biri 

cek bir arsada yüz yataklık had hastalıklar tedavihanesi yapılmak 
ve toptaşı depo olarak kullanmak daha ehven görüldü. Arkasından 
İtalya harbi, Balkan harbi, Umumi harp, istiklal harbi bu pilanları 
nakşıberab haline koydu, düşünen kafalara ve sarf edilen kağıda 
ve mürekkebe yazık oldu. Değil Toptaşıyı başka yere nakletmek, 
olduğu yerde biraz insanca barındırmak imkanı bile kalmadı. Meş
rutiyetin ilk günlerinde hastalar bolca yiyeceğe, giyeceğe kavuş
muştu. Memleketin bütcesi daha mühim yerlere gidince deliler 
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büsbütün ihmal edildi. Artık Toptaşına girenin sağ çıkacağı umul
mazdı. İçerde müthiş bir ölüm salgını varmış gibi tabutlar arka ar
kaya sıralanırdı. Mütareke senesinde sefalet en yüksek noktaya ka
dar çıktı. Memleket her cephede sıkıntı içinde idi, kapalı delileri 
kim düşünebilirdi. Ancak genç hekimlerin , mütehassısların vicdan
ları .... İsyan ediyor, dilleri susmuyordu. Hiç olmazsa Toptaşının da
rülaceze binasına ve fakirlerin de Toptaşına nakli düşünüldü. Müta
reke senesinde Hamid in hatırasına çok hörmet edenler iş başında 

idi. Darülacezeye deli konmasına razı olmadılar, bir sene kadar 

Bir d ı mağ ame l iyatı 

Toptaşının idaresi vekalet tarikile gençlere bırakıldı. Hükumetin 
yardım edemediği bu müesseseye İstanbul halkı teveccüh gösterdi. 
Yer yatağında, içerisindeki yünleri pislikle karışmış yırtık yatağa 
kadit vücutlerini sokmuş , ocağında odun bile olmadığı için çiğ 
kabağı ısıra ısıra yiyen ve yalnız ekmek diye haykıran delilerin 
imdadına koşan erbabı hamiyet bir ay içinde o sefalet ocağın 
şenlendirdi. Karyolalar , yataklar , çamaşırlar , elbiseler temin 
edildi. Pellagradan tüberküloza kadar bin mühlik hastalık içinde 
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mukadderatını bekleyen hastalara bol yemek yetiştirildi, seneler
denberi kaşınmadan kaşarlanmış ciltler bir kaç hafta içinde asırlık 
uyuzdan, bitten kurtuldu. Güllabiciler hastabakıcı kıyafetine sokul
du, hastalara güzel bakmaları için dersler verildi. Poliklinikler, 
dispanserler tesis edildi. Toptaşı bimarhanesinde anatomi, biyoloji, 
psikoloji laboratuvarları açıldı. Büyük bir hızla ilerlemeye başladı. 
Bir kaç hafta içinde eskiden maktel olan o bina asri bir hastahane 
haline girdi. 

1921 de Toptaşı yine eski idareye devredilmişti. Mısırlı Zeynep 
KG.mil Hanım'ın Üsküdara Nuh kuyusuna yakın bir yerde harici 

Ameliyathane 

ve dahili hastalıklar için yaptırtdığı küçük bir hastane ücretli sinir ve 
akıl hastalarının tedavisine tahsis edilmişti. Bu hastaneye lstanbulun 
Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi dendi ve kadrosunu umumi 
harp esnasında Fransız rahibelerin Şişlide Hopital de la Paix namile 
Kırım muharebesinden beri yaşattıkları bimarhanenin hükumetimiz 
tarafından işgali üzerine tayin ettiği, mütareke ve işgal yüzünden 
açıkta kalan hekim ve memurlar teşkil ediyordu. Umumi harp 
biter bitmez Fransızlar hastanelerini almışlardı. Açıkta kalan tıb ve 

5 
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idare heyeti bir müddet sonra bu yeni müessesenin başına geçiril
mişti... Avni Bey'in tekaüdü, Mazhar Osman'ın istifası üzerine 
evvela Zeynepkamile bilahara ilaveten Toptaşına başhekim olarak 
Mustafa Hayrullah tayin edilmişti. Beş altı ay sonra Milli Hükumet 
galebe etmiş, Ankara Sıhhiye Vekaleti her iki müessesenin başına 
Mazhar Osman'ı ve talebelerini getirmişti . Artık yeni rejime dahil 
olan memlekete yeni bir bimarhane gerekti .. . Lakin dört harpten 
çıkmış hükumetten yirmi otuz sene daha yeni bir bimarhane istemek 
akamete mahkum bir talep olacakdı. 

Harp zamanında inşasına başlanılan , henüz tamamlanmamış olan 
Bakırköyündeki Reşadiye kışlaları Hükumetten istenildi. Bin dönüm 
arazisile burası İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesine terk 
edildi. Avrupada da Kraepelin, Weygandt mekteplerinde ihtisasını 

ikmal etmiş gençler pek az zamanda bu kışlayı barınılabilir hale 
soktular, Üsküdar vapurlarının ilk postası ile mecnunları kimseye 
sezdirmeksizin Bakırköyüne taşıdılar . .. 15 Haziran 1927 tarihinde 
Toptaşı büsbütün boşaltilmış ve hastaların hepsi Bakırköyüne nak
ledilmişti. Bir harabeden ibaret bu müesseseyi karınca gibi çalışmak 
sayesinde güzel bir mamure haline getiren genç kemiklerin gayret
lerini saygı ile anmak bir borçtur [*]. 

O halde Türk bimarhanesi denilince gerek istibdat devrinde ve 
gerek Meşrutiyet zamanında bilhassa Mutlakiyette Toptaşı bimarha
nesi anlaşılır . . Mecnunlar Toptaşına girmezden evvel Sultanahmet 
meydanına bakan hapisanenin bir kısmına bir kaç gün yatırılırdı. Bu
rası adeta bir müşahede hane idi. Mecnun olduğu anlaşıldıktan sonra 
Toptaşına nakledilirdi. Yer boşalıncaya kadar aylarca hapisanede 
kaldıkları da çoktu. Zamanla hapishaneye de sığmaz oldular. Polis 
karakollarında deliler, sabıkalılarla berabar günlerce yatarlardı. 
Kaska da Zeynep Kamil konağının konferans salonuna yakın kara
kolda hemen daima beş, on deli bulunurdu. Meşrutiyet inkilabından 

[*] Bakırköyünde Reşadiye kışlalarının (Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi) 
olmasına karar veren vekiller heyetinin başında lsmet lnönü ve Sıhhat Vekale
tinde Refik Saydam bulunuyordu. Vekiller heyetinin kararı Cümhur Reisi Gazi 
Mustafa Kemal in imzasile mevşihdi. Bakırköyü müessesesinin açılışında ve ilerle
yişinde en mühim rolü olan Sıhhat Vekili Refik Saydamın hastane müdür ve 
başhekimi Mazhar Osman a yazdığı mektup şudur: müessesenin sükun ve inti .. 
zam ile Bakırköyüne nakli hususunda başda zatıalileri olmak üzere hastane erkin 
ve memureynin masruf mesailerinin cidden şayanı takdir olduğunu beyan eyler
ken bu hususdaki muvaffakiyeti şahsa izafe suretile gösterilen yüksek tevazu ve 
hissiyata teşekkürler eder ve bilmukabele arzı tebrikat eylerim. 

18- 6- 927 
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sonra Avni bey merhumun himmeti ile bir müşahedehane açıldı . 

Bu müşahedehane Haseki hastanesine yakın ayni cadde üzerinde, 
bir eski medrese artığı idi. Artık mecnunlar iptida müşahedehaneye 
girer yatak açıldıkca Toptaşına sevk olunurdu. Burasının hali Top
taşından beterdi. Toptaşı veya tıbbı adli hekimlerinden biri ara sıra 
gelirdi, 1914 senesi Haziranında ilk Başhekim ve müdür olarak bu 
müesseseye tayin edilmiştim. 1915 Martında Edirnedeki Beyazıt bimar
hanesini kapamış, ve mecnunları Kıycıkda Fransız hastanesine nakline 
bilfiil nezaret etmiştim. Umumi harp başlar başlamaz da Şişlideki Fran-

Ameliyathane 

sız hastanesi Hükumet tarafından işgal edildiği için Haseki müşahede
hanesindeki iki yüz elliye yakın deli, ve Toptaşının had vak' alan bu
raya nakledilmiştir. Fransız hastanesi müşahedehane ile beraber üc
retli bir kısmı, bir de ücretsiz hastaları harp müddetince kabul ve 
tedavide devam etti. Mevcudu üç yüz elliye varmıştı. Muharebe 
esnasında Şişli Hastanesi epey genç asistanlar ve mütehassıslar 

yetiştirdi, ayda bir akliye ve asabiye cemiyeti burada toplanır , kon-



68 

feranslar, müsamereler verilirdi. Sair günler de genç hekimler ameli 
ve nazari dersler alırlardı. Sulh zamanı ücretli hastalara sarf et
tiği dikkati harpte belki ziyadesile ücretli ve ücretsiz her hastaya. 
ibzal edebiliyordu. Harp bitince bu müessese yine eski sahiplerine, 
Fransız rahibelerine iade edildi. 

Toptaşı derecesinde değilse bile halk arasında Kırım muharebe
sinden beri tanılmış, sayılmış, kıymet verilmiş hôpital de la Paix 
tarih tıbbımızda zikre değer. Bunun hizmeti daha ziyade dikkat ve 
hali yerinde olan delilere münhasır kalmıştır. Kırım muharebesinde 

Psikoloji iaboratuan 

müttefik devletler İstanbulda seyyar hastaneler açmışlardı. Fransız 
Saint Vincent rahibeleri de müessesenin şimdiki bulunduğu yerde bir 
lazaret ihdas etmişler, harp müddetince yaralılara bakmışlardı. Harp 
bitince Sultan rahibelerin yararlıklarını ve işlerini takdir eder, nişan
lar, hediyeler vermek ister. Onlar da bu ihsanları red ile memlekete 
daha geniş mikyasta hizmet etmek emelinde bulunurlar. Saint 
Vincent rahibleri teşkilatı dini ibadetten ziyade mecnunlarla, ihtiyar 
lar ve sokakta bulunmuş çocuklarla uğraşmağı iş saymışdır. Bu 
maksatla çalışan Bomontide ihtiyarlar için Petite Soeur'ler müesse
sesi, Galatada Saint - George kreşi ile Şişlideki Hôpital de la Paix 
vardır. Hôpital de la Paix de Kreş hayatından kurtulmuş yetimlerle 
mecnunlar barınır. Esasen mecnunlara mahsus müessesedir. Kısmen 
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Sultanlar tarafından ihsan edilmiş, veya hastasını tedavi ettiren 
büyükler tarafından şükran makamında verilmiş, kısmen de satın 
alınmış. Bu geniş müessesenin iki yüz kadar akli ve asabi hastalık
lar için yatağı vardır. Şehre yakın, coğrafi vaziyeti fevkalade, her 
hastaya yatak değil, ayrıca oda ve salon bile düşecek derecede 
geniş. İlk iptida hariciye vak 'alarmı kabul eden dördüncü servis 
bundan sekiz sene evvel bir sanatoryom haline sokulmuş, umumi 
.harpten beri hizmet eden Sertabibin ismine izafeten Mazhar Osman 
pavyonu denilmiştir. Bu pavyon müessisenin serbest kısmıdır. Asabi 
vak'alar Nevrastenikler, İsterikler, hafif mağmumlar, alkolikler, 

r 
i 
ı 
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Adli servis 

buraya kabul edilir. Diğer kısımlar kapalıdır. Bu müessesenin ba
şında sıra ile bulunanlar Mongeri Pere, Castro, Apostolides, Mazhar 
Osman olmuştur. 

lstanbulda Rum ve Ermenilerin yaptırdığı milli bimarhaneler de 
vardır. Evvelce söyledikti, İstanbul türkler tarafından alındığı vakit 
1453 de Souda'da tahta baraka, yirmi beş kişilik bir timarhane 
vardı. 1769 da buradaki deliler Yedikule'de 1753 de yapı lan Rum 
Veba hastanesine nakledildi. Burası da 1839 da yıkıldı. Beyoğlu 
ve Galata hastanelerine dağıtılmış olan deliler yeniden Yedikule 
ye toplandı. Yedikuledeki Rum bimarhanesi geniş bahçeler içinde 
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sıhhi ve ferah verec~k tarzda yapılmıştır. Ayrıca bir kişilik şık 
Chalet'leri de vardır. Cümhuriyete kadar burada üç yüze yakın 
deli tedavi edilirdi. İaşe ve idarece zorluğa maruz kaldıklarında!) 
seneden seneye mevçudu azalmıştır. Burada Apustolides, Zilanakis 
ve Konos mütehassıs olarak çalışmıştır. 

f.rmeni delilerinin talihi diğerlerinden daha fena idi. Üçüncü 
miladi asra kadar deliler cüzzamlılarla beraber leproserie'ler de 
tutulurdu. On üçüncü asırda Adana civarında Sis kasabasında 
yapılan hastanede mecnunlar kartiyesine nakledilmişlerdi. On 

Bakırköy Hastanesinde servislerden biri 

sekizinci asrın nihayetlerine doğru Narlıkapıdaki mevcut düşkünler 
evine bir mecnunlar kartiyesi ilave edilmişti. Bu hastane de evvelce 
vebalılar için yapılmıştı. Saint- }ean - Chryostome adlı Ermeni kili-~ 

sesinin yakınında mahzende zincirlere bağlanmış deliler feryatlarile 
ibadet eden halkı şaşırbrlardı. Bunlar 1833 senesinde Yedikulede 
açılan hastaneye nakledildiler. Ayni sene katolik, Ermenilerde Be
yoğlunda Surp-Agop Sen-Jak hastanesinde bir mecnunlar kartiyesi 
açdılar. 1801 senesinde İzmirde Ermeniler arafından içinde timar
hane kısmı olan adi bir hastane açıldı. 18 inci asrın ortasında inşa 
edilen Sen Antuvan hastanesi de mecnunları alırdı. 
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Moreau de Tours un dediğine göre 1843 senesinde Şarkta bir 
çok hususi deli yurtları varmış. lstanbulun büyük hastanesinin mec
nunlar kartiyesini gezdiği vakit yüz yirmi yatak, lakin yalnız yirmi 
altı mecnun görmüş, yirmi altı mecnunun beşi.de sarıklılardanmış. 

Hastalar buraya on para vermeksizin girer ,ve tedavi olunur, ve 
masrafları hazinei hümayundan tediye edilirmiş. Buraya hastalar girer 
girmez müshil alır, sonra tahtaya tesbit edilen bu yük ve kalın zin
cirle birbirlerine bağlanır, boyunlarına da bir halka geçirilirmiş. Bu 
vaziyette -iyi oluncaya veya ölünceye kadar- dururlarmış. Böyle 

Laboratuar ve 'czane binası 

azil hakiki bir insan menajerisi gibi halkın gözü önünde teşhir 
olunurmuş. Moro'nun Şarktaki mecnunlara dair düşüncesi oldukça 
gariptir : «Müslümanlarda cinnetin en başlıca sebebi dini fikirlerin 
mübalağalı oluşudur. Onların ibadeti icra tarzları cinneti hasıl et
meye kafidir» diyor. Moreau dervişlerin gittikçe coşkun tarzda 
Allahın adım binlerce defa anmalarını, insiyaki surette manasız 
sallanmalarını, hepsini itham ediyor. Bundan başka müslümanlarda 
esrar kullanmayı ve hamsin denilen bir rüzgarın tesirini de cinnetin 
sebepleri diye anıyor. Moreau müslümanlara ve müslümanlığa karşı 
fazla tecavizkardır : «Mecnunları zararsız oldukça Allahın sevgilisi 
diye takdis ederler, Meczubu İlahi derler. Eğer mütehevvir ise bir 
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ruhu habisin tesiri altında çırpındığına kanilerdir. Öyle olsa da 
yine acırlar, yine hürmet ederler. Sade onun tehevvüründen ko
runmayı düşünürler. Ahmaklar, apdallar, matuhlar, fevkalade itibar
dadır. Delilerin bir çoğu aile ocağında kapalı veya serseriyane 
dolaşırlar. Sadaka ile geçinirler. 

1843 senesinde menajeri boşaltıldı, azilin kapısı seyircilere ka
patıldı. Hastalara yiyecek, yatak verildi. Bir ahçı ve bir eczacı 

[tayin edildi. 1857 de başlarına gece ve gündüz nezaretci kondu. 
Hastalara yeknesak elbise giydirildi. Başlarına Monceri namında bir 

Servislerden biri ve bahçesi 

İtalyan doktor getirildi. İki Türk hekimi de maiyetine verildi, yirmi 
bir de memur ... 

Monceri mecnunların acınacak halini hükumete bildirdi. Islahına 

teşebbüs etti. Süleymaniye hastanesini 1857 de eline aldı. O zaman 
bu timarhanede 66 erkek, 31 kadın mecnun bulunuyordu. 1857-
1867 ye kadar on sene içinde 1193 erkek ve 312 kadın olmak 
üzere 1505 kişi kabul etti. Bu asırda mecnunlara ait memlekette 
hiç bir nizam ve kanun yoktu. Artık fakirler hastalarım müesseseye 
koymakta tereddüt etmiyorlar, lakin zenginler evlerinde saklıyor
lardı. Evdekileri tenkiyeler, kan almalar, büyü çözmelerle iyi et-
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meye çalışıyorlardı.Hala halk büyüye, perilere, cinlere, hastalarının 
bunlar tarafından zaptedildiğine inanıyorlardı. Sokaklarda zincirlere 
bağlı, boyunlarına laleler geçirilmiş olduğu halde sokak çocukları
nın yuhası ve istihzası arasında biçareler hastanelere naklolunuyor
du. Kadınlar ise bir yatak çarşafına sarılmış, bir yükmüş gibi geti
riliyordu». 

Monceri Avrupaya nazaran tehlikeli delilerin yakın Şarkta az 
olduğu iddiasındadır. Timarhanelerde kadın mecnunlara daha az 

Servislerden biri 

tesadüf edilişini kadınların daha ziyade evlerde kapalı hayat geçir
melerine ve ailelerin kadın hastaları bimarhaneye göndermek iste
memelerine atfediyor. Kadın deliler çok defa evlerinde bir odaya 
kapatılıyor ve zincirle bağlanarak bırakılıyor. 1874 de padişahın 
emrile hastalar Süleymaniyeden Üsküdara, Toptaşına nakledilmiş
lerdir. Monceri nin mecnunlara ait ıslahat için çok çalıştığını ecnebi 
mecmualarda görüyoruz. Mecnunların hastanelere girmelerini ve 
çıkmalarını tanzim eden bir proje de hazırladı.Hastalara edilen bet 
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muamelelerden ve keyfi surette bimarhanelerde kapatılmalarından 
şikayet ederek fransızlarm 1838 kanunundan mülhem bir nizamname 
yapdırdı.A vrupa müelliflerinin pek çok takdirle bahsettikleri bu proje 
Avrupada şahsi hürriyete tecavüze tahammül edememek endişesile 
yapılan kanunları taklittendir. Bu İddia halk arasında eskidenberi yer 
tutmuş biraz batıl ve vehimli düşünceden ileri geliyor. Göya vaktile 
bimarhaneye deli olmadan hususi kastle bazı adamların kapatıldığı 

görülmüş. Bimarhaneler bugün her dakika müddei umumilerin, tıbbi 

T. C. 
$.ve i.M. V. 

lstın!ıııl 00111 Atli11 n Asaii!! lutanesl 

~ervislerden birkaçı 

müfettişlerin kontrolü altında olduğu halde yine böyle keyfi hapis
ler var diye iddia ederler. Kırk seneye yakın bu işle uğraştığımız 
için şimdiye kadar vaki olan bu iddiaların tamamen gülünç ve 
cahilane olduğunu bimahaba söyliyebiliriz. Paranoyak, ipomanyak 
gibi akıllı görünen delileri halk, hatta hekim olmayan münevverler 
nasıl tanıyabilir. Bunların iddiasına bakılırsa ana ve babasının, he
kimlerin, hükumetin gaflet veya kast ile bimarhaneye soktuğu 
delilerin adedi her sene bini geçer... bu sıkı kayıtla güçlüklerle, 
giriş, çıkış halkı da, hastaları da bu gibi müesseselerden soğutur, 
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aileleri hastanın elinden bir kaza çıkıncaya ve bilhassa had devre
sinde tedaviden iyi netice alınmak şansını kaybettirinceye kadar 
evlerinde muhafazaya sebep oluyor. Monceri'nin yaptığı proje şu
rayı devletten geçmiş, iradei seniye ile 22 Mart 1876 da tatbik 
edilmeye başlanmıştır. Bu nizamnameye göre mevcut akıl müesse
selerinin hepsi hükumetin emri altına veriliyor.r- Yeniden açılacak 

r aziller de hükumetin müsaadesi le olacak ... 
Tıbbi bir sertifika olmaksızın hiç bir mecnun müesseseye kabul 

edilmiyecek, başhekim onu beş gün içinde hastanın cinneti hak-

T. C. 
S.ve i. M . V. 

İstanbul Emrııı Akliyt ıe AsabiJe Hastaııesi 

Hastanenin dış yollarından biri 

kında adliyeye veya polise bir rapor vererek internement lüzumunu 
teyid edecek, hükumet bile bir certificat medical olmaksızın azile 
konmasına emir veremiyecek. Mamafih kanunda kendi arzusile 
girenler hakkında da bazı şartlar altında müsaaC.e var. Bimarhanede 
erkek ve kadın için ayrı daireler olacak ve her kısım hastalıkların 
şiddetine, pisliğine göre servislere ayrılacak. Giren ve çıkanlar hu
susi bir deftere kayıd olunacak. Umumi sıhhiye müfettişi tarafından 
sık sık kontrol edilecek. Hekim hiç olmazsa ayda bir defa hastada 
görülen değişiklikleri bu deftere yazacak. Hekim hastanın halinde 
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iyilik gorurse bir huruç tecrübesi yaptırabilir. Acele ve mühim 
vak'alarda bimarhane tabibi certificat olmaksızın hastayı kabul ede
bilir. Sade bu.., gibi haller de vakit geçirmeksizin hükumeti haberdar 
etmek icabeder. Mahkemeler ve müddei umumi kapatılan hastanın 
işlerile alakadar olmaktan fariğ olmayacaktır. Kanun ayni zamanda 
senede bir defa istatistiği de mecbur ediyor. Bu istatistikte tabii 
giren ve çıkanları ve marazi şekilleri gösterecek. 

Libert'in dediğine göre bu kanuna rağmen Sultan Abdülhamit 

T. ,C. 
S. ve i, M. V. 

lstan&ııl tınraıı lkliy~ Ye babiye Hattanesi 

Elinden kaza çıkdığı için adliyece cezaya ehil görülmeyen mücrim mecnunlar 
bahçesi beş metre yüksekl ı ğinde adli paviyanunda mahfuzdur. Akşam üstleri 

iyiceleri ayrıca hava almağa büyük parka çıkarılır. 

mecnunlardan çok korktuğu için polis delilik şüphe edilenleri ha
piste ve arı. seviyesinden aşağı mahzenlerde muhafaza ediyor. Vi
layetlerden gelenlerde iptida buraya getiriliyor, elleri ayakları sıkı 

sıkı bağlanıyor zincire koyuluyor, ve aç susuz bırakılıyormuş. Lehr 
Luigi Monceri'nin Süleymaniye ve Toptaşı bimarhanelerinin organi
zatörü ve Sultanın lutuf didesi , Cemiyeti Tıbbiyei Şahane denilen 
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Beyoğlundaki tıbbi cemiyetin ve Gazette Medical d'Orient'nın 
müessislerinden sayıldığını yazıyor. Cemiyeti Tıbbiyei Şahane Cum
huriyet hükumetinin teessüsünden sonra Türk Tıp Cemiyeti, gazetesi 
de Türk Tıb Cemiyeti Mecmuası olmuştur. 1885 de Debat gaze
tesi muhabirlerinden Ritti namındaki bir zat gerek gazetesinde ve 
gerek Annales Medico psychologiques de dediğine göre İstanbulda 
üç çeşit akıl hastalıkları müessesesi vardır: Ecnebiler, Fransızlar, 

Osmanlılar... Muharririn kullandığı kelimleri aynen naklediyoruz. 
«Ecnebiden maksat Balıklı Rum h_astanesile Firuzağadaki İtalyan has-

T. C. 
s . ve L M. V. 

lsıanbııl rnırazı lklile ve Asalım Hastanesi 
•ı-

fiziyoterapi servisi hekim odası 

tanesi imiş. Balıklı Rum hastanesi 1 kanunusaninin 1884 tarihinde 
mevcudu, 178 erkek ve 81 kadın olmak üzere 260 kişidir. 24 kişi de 
muhafaza ve nezaretci imiş. Hastalar fevkalade acınacak bir halde 
biçimsiz bir galeriye açılan üç dört yataklı odalara konmuş. Tophane 
üzerindeki İtalyan hastanesinde ise o tarihte 20 mecnun varmış. (Bu 
günkü İtalyan hastanesi kat'iyen mecnun almaz). lstanbuldaki mü
teaddit Fransız hastanelerinden Şişlideki Saint-Vincent de Paul ra
hibelerinin idare ettiği Hôpital de la paix 1854 tarihinde Kırım mu .. 
harebesinde yaralananlar için teesis edilmiştir. O zaman yetimhane 
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ve Kreşten başka deliler için 72 yatağı varmış : 44 Ü erkekler, 
28 i kadmlar için... Fransız hastanesi her milletten hastaları kabul 
ederdi. Sınıflarına göre ücret vermek şartile... Osmanlıların hasta
nesi de Üsküdarda Toptaşındaki hastanedir diyor». Ritti bu hasta
nenin Pinel de la Turquie denilen Monceri tarafından idare edildi
ğini söylüyor. Zincirleri ve dayağı kaldırdığı için Türkiyede Pinel'i 
lakabını kazanan Monceri'nin müdür olduğu Toptoşının o parlak 
zamandaki idaresinden de şikayet ediyor. Toptaşında hastaların pek 
fakirane ve sefilane yatırıldığını ve beslendiğini ne ijiyen, ne tedavi 

T. C. 
S.v$l. M. V, 

iıtaııhul Emrazı Akliye vı Asabjye Hastaım -
m 
fi 

fiziyoterapi servisi tedavi salonlarından biri 

olmadığını yazıyor. O zamanki bimarhanede 620 kişi olduğu halde 
(450 erkek, 170 kadın) hepsi 150 yatakta koyun koyuna yatarmış. 
Bu hastaların 70 i hiristiyanmış. Hastanede bir başhekim, iki entern, 
50 hastabakıcı varmış. Monceri'den sonra Bimarhanenin ve Hôpital 
de la paix'nin başhekimliğine geçen Castro Debat muhabirinin bu 
yazdıklarını Annal Mediko-psikolojiye gönderdiği bir mektupla tekzip 
etmiştir. Gıda, çamaşır ve elbisenin kifayetini, beş banyo, iki duş, 
bir türk hamamı bulunduğunu, vefiyabn ancak yüzde 15 olduğunu 
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yazmış, Castro'nun itirafa mecbur olduğu gibi izdiham mevcutsada 
600 hastanın ancak 114 ünün İstanbullu olduğunu, taşraların hep 
İstanbula gönderdiklerini, ortodoks, rum ve ermeni millet hastaneleri 
son zamanda almadığından Toplaşma dolduklarını, hatta müzmin 
sar'alılar ve mecnunlarda buraya konduğunu yazıyordu. 1887 se
nesinde Maureau de Tours Türkiyede ancak iki hükumet bimarha
nesinin bulunduğunu yazıyor: Toptaşı ve Manisa birnarhaneleri ... 

Edirne Bimarhanesi bir def'a 1883 de kapanmış, ve delileri İstan
buldan Toptaşına naklolunmuşdu vakıa İstanbulda da Manisada da ne 
zincir, ne sopa var. Ama izdiham fevkalade diyordu. Castro bile zor 

T. C. 
S.ve 1. M. V. 

, _istaahıı! fınraıı Akli)e •e Asabiye Hastanesi 

Hastanenin eczanesi 

gömleğini kullanmaz, hastaları tecrit ve banyo ile tedavi edermiş !.. 
Bir çok manastırlarda tedavi maksadile mecnunları kabul ediyor
muş. Mesela Kilisedeki Aizzeden medet umarak Büyük adada 
Ayayorgi Manastırına hasta konurmuş. Galiba ecnebi gazetelerinin 

• bu neşriyatından müteessir olmuş olacak, Castro padişaha müracaat 
ederek Toptaşına 300 hastadan fazla alamayacağını arz eylemiş. 
Bunun üzerine fazla hastalar hapishanede kapatılmaya başlanmış. 
Bunlar büsbütün, fena ellerde hırpalanırmış. Yalnız ara sıra Caslro 
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gider, onları ziyaret eder ve yer açıldıkca Toptaşına gönderirmiş ... 
1900 senesinde Ritti Monceri'nin oğlu ile görüşmüş. Monceri 

Fils şarkın ötedenberi mecnunlara karşı yaptıkları güzel şeyleri 
tekrardan sonra 1900 senesinde İstanbulda 6 bimarhane olduğunu 
söylemiş. Toptaşında 287 erkek, 136 kadın olmak üzere 423 mec
nun, beş tane de hayır veya din cemiyetlerine merbut bimarhane 
şubesi ; (a) ermeni katolik milleti hastanesi ki 1837 de inşa edilmiş
tir. Ve 33 ü erkek, 18 i kadın olmak üzere 51 hastası vardır. (b) 
ortodoks ermenilere mahsus hastane 1834 senesinde tesis olunmuş, 
107 erkek 83 kadın hastası cem'en 190 kişi vardı. (c) Balıklı rum 

Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin Toptaşından yeni naklettiği sırada 
paviyon lardan birinin görünüşü 

hastanesi kadınlı, erkekli 300 kadar mecnunu varmış, (d) enterna
syonal Fransız._ Şişli hastanesi 60 ı erkek 65 kadın olmak üzere 125 
hastasi varmış. Buraya hep akli vak'aların kabul edildiğini ilave 
etmeliyiz. (e) İtalya hükumeti kraliyesi hastanesi. Burada sakin has
talar için Monceri Fils idaresinde bir kartiye varmış .... 

Pandy diyor ki : Weygandt 1902 tarihinde Manisa timarhanesini 
gezmiş, orada her sabah hastaların hekim ve hastabakıcılar tarafın· 
dan vizite edildiğini söylüyor. Hastalara soğuk su duşu yapılıyor, 
ıslak ve kokulu yapraklarla yapılmı~ bir süpürge ha taya yavaş 
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yavaş vuruluyormuş. Pek saldıranlar ağır ve büyük taşlara bağlı 
imiş, temizliği pek şüpheli ve tedaviyi pek iptidai bulmuş. 

1910 senesinde Leibert Toptaşı bimarhanesini gezmiştir, meşru
tiyet ilan olunmuş, Castro istifaya mecbur edilmişti. Bimarhanenin 
Başhekimi Sultan Hamit zamanında ula evveli, yani ferik rütbesini 
haiz Avni Mahmut Bey idi. Libert Toptaşında 4 hekim, 3 entern, 
2 eczacı, 3 eczacı kalfası görmüş. Hastaların müşahedeleri alınıyor 
ve hasta kaydına mahsus bir defter tutuluyordu (297) erkek (148) 
kadın olmak üzere 445 hastası vardı. 540 giren, 210 çıkan (çıkan
ların 35 i ölmüştü) .... 

Diş tedavi salonu 

Yapılan islahata va hekimlerin cehdine rağmen Libert Toptaşını 
Modern tababeti ruhiyenin arzularına karşı pek eski bulmuştur. 
Başladığımız tababeti ruhiye tarihini merak edenlerin tecessü ünü 
memnun edecek derecede tafsilatlı ve safha safha yazıyoruz. Tür
kiyede modern tababeti ruhiyenin teessüsüne kadar geçen safhaları 
birer birer naklediyoruz. Vakıa 1903 den sonraki devreye sinir he
kimi olarak karışdığımız için kendimizde tarihin bu kısmında yaşa. 
dık. Bununla beraber sözleri yine Libert'e bırakıyoruz. <-Türkiyede 

6 
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akıl hastalıkları dersi 1898 senesinde Raşit Tahsin Bey tarafından 

tesis edilmiştir. » Burada Libert tarihleri kanşhrıyor, ] 910 da Gül
hane seririyatında 15 yataklık bir akliye servisi açıldığını ve meş
rutiyet inkılabını mütekaip 1909 da bunun 40 yatak olarak Haydar
paşa Tıp Fakültesine dördüncü katına geçirildiğini yazıyor. Gülhane 
seririyah akliye ve asabiye seririyatı idi , 13 yataktı, Haydarpaşa 

fakülte seririyatında 11 sene sonra açılm1ştı. 1896 da Darülaceze açıl

mıştı. Darülacezede matuhlar, müzmin mecnunlar , abdallar bulunu
yordu. Bunlar Toptaşına nakledildi , (daima Darülaceze 500 e yakın 
bu gibi vak'aları beslemektedir. Hastaları da müteheyyiç olur veya 

Bakırköy Hastanesinde çalışan hastalar 

diğer hastaları rahatsız edecek surette harekette bulunursa hala 
bimarhaneye gönderilir M. O.). O tarihte Haydarpaşa hastanesinde 
53 yataklı asabiye ve akliye kovuşlan , Şamda askeri hastanede 10 
yatak mecanin müşahedehanesi vardı. Libert Y edikule rum hasta
nesinin bimarhane kısmından uzun uzadıya bahs ediyor. Bu servis 
izdiham içinde olduğundan, hekim gelen hastaların iyi olabilecek
lerini, yahut tehlikelileri kabul ediyormuş. Rum kolonisinin himmeti 
ve ianelerile yaşıyor. 1911 senesinde bu hastanede 250 erkek, 146 
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kadın olmak üzere 396 hasta varmış. Senede 148 kişi alınıyor , 

57 si ölü olmak üzere 136 kişi çıkıyormuş. » 

«Hôpital de la Paix denilen Şişlideki Fransız hastanesi hastalardan 
aldığı ücretle varidatını temin ediyormuş. Buraya Avrupalıların gir
mesi için tıbbi muayeneden sonra memleketleri konsolosunun gön
dermesi lazımmış. 1910 senesinde bu hastaneye de 162 erkek ve 
106 kadın olmak üzere 268 kişi girmiştir. » 

Ayni senede Yedikule Ermeni hastanesinde de 300 yataklı bir 
timarhane kısmı vardı libert buraya da en aşağı bin yatak lazım 

diyordu. Bu yüzden hastaların en had ve tehlikeli olanları kabul 

Bakırköy Hastanesinde servis bahçelerinden biri 

edilebiliyordu. 1911 tarihinin kanunu sanisinde bu hastanede 217 
hasta vardı. (142 erkek, 105 kadın). Senede 125 kişi giriyor, 35 i 
ölmek üzere 130 kişi çıkıyordu. Bu servisi idare eden Monceri 
Fils'in gıdaların fevkalade kifayetsizliğinden ve hizmet edenlerin 
matluba muvafık olmadığından acı acı şikayet ettiğini Libert ilave 
ediyor. Surp Agop hastanesinin ancak 40 hastası varmış. Bursada 
1900 senesinde yapılan memleket hastanesinin bir kısmı akıl ha ta
lıklarına ayrılmış. Libert hastaların konduğu yeri Boxe Miserable 
diyor. Her hücrede hastanın boynuna ve bileklerine geçirilen portatif 
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bir zincir varmış... libert sözünü şöyle bitiriyor : Pauvres gens,. 
pauvre Turquie . Ayni müellif 1901 senesinde polis müdüriyetine 
bağlı bir müşahedehane açıldığını ve bu suretle Toptaşının izdiha-· 
mını bir dereceye kadar azalmağa yaradığını söylüyor. Edirnedeki 
Bayazıt timarhanesinde de mevcut 25 erkek, 8 kadın delinin zincirle 
bağlı olduğunu görmüş... libert şarkta mecnunların tedavi tarzına. 
dair yazdığı bir eserde akıl hastalıklarını tedavi eden bir çok kili
selerin daha halen mevcut olduğunu ve mecnunları dua, büyü ve 
muska ile tedavi ettiklerini söylüyor. Libert'in dediğine göre 1916 ..... -. 

· il 111111 

Sinir ve dimağ hastalıklarının en iyi ılacı çalışmadır. M~şguliyet tedavisi 
ergotherapie modern müdavat usulünüıı en makbulüdür. 

senesinde Avrupa ve Asya Türkiyesinde 22,219,000 nufus varmış, 

660 ı Türk, 400 Rum, 340 Ermeni, 350 Fransız hastanesi mecmuu 
1750 yatağı akıl hastalığı varmış. O halde 100,000 nufusa sekiz 
yatak düşüyor demektir. Vakıa her memlekette mecnunlara karşı 
yapılan yardımın kifayesizliğinden şikayet ediliyor. Lakin o tarihte 
Türkiyedeki mecnunların ve akıl müesseselerinin hali pek aşağı 
ve bu merkezde idi. 
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Şamd~ eskiden medrese biçimi iki bimarhane vardı: Biri mem
lfıklardan Emir Kaymar'm (şehir haricinde), diğeri Türk padişahla .. 
rından halep Ata beyi Nureddin Zenginin (şehir içinde) eseri idi. 
Osmanlı Meşrutiyet sonlarına kadar Suriye delilerini bunlarda ba
rındırıyor. Bunlar pek eski olduğu için valilerimizden Hulusi bey in 
yaptırdığı kırk yataklık bir bimarhane de bir kaç sene. kuJlanılmış, 
kifayetsizliği murdarlığı yüzünden terk edilmiş .ve genişce bir yer 
isticar edilmişti. Suriye Osmanlı camiasından ayrıldıktan sonra bir 
müddet hastalarını İngili~lerin Beyruttaki Asfuriye bimarhanesinde 
ayda altı İngiliz lirası · ücretle göndermişterdir. Bunu pek bahalı bu
lan Suriye Cumhuriyeti Şamdan on beş kilometro kadar uzakta 

Bakırköy Hastanesinde hastaların ya ptıldarı harman 

Tomas mevkiinde meşhur Sinan paşanın yaptırdığı jandarma ka
rakolunu genişlederek yüz hasta alacak kadHr bir bimarhane mey
dana getirmişdir. Esadülhakim namında Hanri Klod m yanında 

çalışmış bir meslekdaşımızın idaresindedir. Bu bimarhaneye iki üç 
yüz metre kadar uzakta yine yüz yataklık yeni bir cüzam mües
sesi yapmışlardır. 

Asfuriye Beyrut haricinde Şam yolunda gayet güzel manzaralı bir 
müessisedir. İngiliz hayır cemiyetinin malıdır. Osmanlı hükumeti 
zamanında da mevcuddu. Yüz yüz elli kadar hasta alabilen bu sana
toryom paviyon tarzında yapılmıştır. Mısırın, !rakın, Suriye re Filisti
nin vakti hali yerinde olan mecnunları bu müessese de tedavi olunur. 
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Bizden ayrıldıktan . sonra Beyrut belediyesi on sekiz Türk lirası üc
retle hastalarını burada tedavi ettirirken pahalı bulduğu için bugün 
gönderemiyor. Bu bimarhanede ayni zamanda Beyrut üniversitesinin 
tıp şakirtleri tatbikat görmektedir. Asfuriye Wald Mager namında 
lsviçrede doğmuş bir ingilizin eseridir. İsviçre, İrlanda gibi isimler 
taşıyan pavyonu iane ile ne suretle meydana geldiğini gösterir. 
Wald Mayer in halefi Asfurun ser tabibi Fakiiltenin de Tababeti 
Ruhiye profesörü Miller dir. 

Hastanenin iç yollarından biri ve dekovil 

Bizdeki timarhanelerlerle en eskilerinden biri de Manisa bimar
hanesidir. On on beş sene evveline kadar emsali gibi bir medrese
cikten ibaret olan bu bina Cumhuriyet devrinde kapanmış, günden 
güne genişlemekte olan yeni bir binayı tesis etmiştir. (Burada sıra 
ile Ali Muhlis, Fahri Celal, Nuri Rüşdü başhekimlik etmiştir.) 

Evvelce zikrettiğimiz Bersot ile Desruelle'in 1937 Şubatında çı
kan Hygiene mentale mecmuası eski zamanla yeni Türkiye arasın
daki farkları uzun uzadiye bahsediyor : «yeni Türkiyede ıhhat ve
kaleti teessüs etmiştir. Bu Vekalet memleketin ıhhi işlerile alakadar 
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yüksek hekimlerin elindedir. Türkiyede akıl hastalıkları müessese
leri de doğrudan doğruya bu Vekaletin emri altındadır. Hükumetin 
resmi üç azili vardır : İstanbul, Elaziz, Manisa bu üç hastanenin 
2700 yatağı vardır. En büyüğü İstanbulda Bakırköy müessesesidir. 
Yatağı asgari 2200 dür. Elaziz ve Manisa bimarhaneleri 250 yatak 
tır, İzmirde de hastaneye merbut 40 yataklık bir Quartier vardır. 
Hususi müesseseler 700 yatak kadardır : Hôpital de la Paix 350, rum 
Balıklı 300, Ermeni 100. Ondan maada askeri ve mülki ha tanelerde 
20-30 yataklı asabi ve akli servisleri vardır. Haydarpaşa hastane
sinde 60, Gümüşsuyunda 50. «Müellifler bizden izahat almalarına 

rağmen makalelerinde yanlışlıkla Bakırköy ve Toptaşıyı ayni mües-

------ı 

Hastalar yol yapılırken çalışıyorlar 

sese olarak tekrar ediyorlar.Diyorlar ki: bu müessese 1910 da enevi 
240 duhullü 445, 1920 de 333 duhullü 207, 1930 da 1045, duhulle 
1052 hasta, 1934 de 1860 duhulile (1297 erkek, 526 kadın 37 ço
cuk) 1735 hasta (1251 erkek, 433 kadın, 51 çocuk) ve 1647 çıkanın 
706 sı şifa, 167 alah, 185 olduğu gibi, 396 ölmüştür. Bu mües eseye 
duhul serbesttir. Buradaki paviyonların Fakültenin P ihiyatri ve 
Nöroloji klinikleri, adli mücrimler ve toksikomanlara mah us iki 
pavyon, Nöroşirürji kliniği, malarya ve insuline için tedavi kliniğ'. 

biyoloji, anatomi patoloji , antropoloii , psikoloji laboratm·arlan 
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çocuk servisi de vardır. Ondört hekimle idare olunmaktadır. Tedavi 
ettiği hastalar 1934 senesinde 1934 Psikoz manyak depresiv (yüzde 
41), 569 şizofrenia (yüzde 17) 376 paralizi jeneral (yüzde 11,11) ile 
Daülefrencisahayai, 187 sar'a (yüzde 5,5) 88 akli had teşevvüşü, 35 
alkolizma, 48 esrar, 88 eroinoman, 89 oligofrenia, 18 Şiyhi ateh. 

Felci umumi yüzde 17 ile; 11/4 arasındadır. Yedi sene zarfında 
biraz daha azalmıştır. İşte bizim için avrupada yazılanlar ... 

1920 senesinden beri İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiye hastane
sine girenlerin sayısı 333 den 1936 senesinde 2304 e çıkması Türki· 
yede mecnunların arttığma delalet etmez, bilakis bu hal mecnunlara 

Bakırköy hastanesinde hasta çocuklar eğlendiriliyor 

yapılan içtimai muavenetin salah ve tekamüle doğru gittiğini gös
terir. Bu gibi müesseselere halkın itimad ve rağbetinin arttığına, 
mecnunları erken tedavinin lüzumuna kani olduklarına delalet eder. 
İktisadi buhranın en yüksek zamanlarında bile dört büyük harpten 
kurtulmuş, beşinci için hazırlanmış hükumet bütce ' İnin altıda birini 
sıhhiyesine, halkın sıhhatine tah is etmiştir. Sıhl:at Vekaleti yeni 
harp tehdidi karşısında kalmasaydı , yeniden akli Vf., asabi müesseseler 
yapmak için parlamentodan beş milyon lira i teyecekti. Bu gibi 
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müesseselere ne kadar ihtiyacımız olduğunu takdir eden Hükumet 
Reşadiye kışlaları harabelerinden Bakırköy hastanesini yarattı, Top
taşı zındanını kapayarak modern müessese yaptı, bimarhaneyi her 
şeyi tam modern bir klinik haline soktu, delileri ancak kapamaya 
ve zararlarından halkı korumaya yarar bimarhanelerden en asri ve 
en yeni tedavileri yapmaya muktedir hekimi de, personeli de, vasıtası 
da mükemmel İstanbul emrazı akliye ve asabiye müessesesini ortaya 
koydu. Burası yalnız bir tedavi evi değil, yetişecek doktorların 
mektebi, bu şubede mütehassıs olmak isteyenlerin mümarese ve 
tekamül müessesesi, yetişmiş mütehassıslara materyeli bol bir çalış-

Bakırköy hastanesi servis bahçelerinden biri 

ma sahasıdır. Ecnebi doktorların Türklerde tababeti ruhiyenin teka
mülünü takib eden yazıları şahıslarımıza teveccüh gösteren bir çok 
sahife dolduruyor. Mesela Bersot ile Desruel les Türkiyeye hasret
tikleri Hygiene mentale nushasında yeni Türkiyenin asabiye ve 
akliye müesseseleri ve mütahassıslan hakkında pek stayişkar yazı
lar neşretmişlerdir. 

Yirmi sene evvelki bimarhanelerimizin ecnebiler üzerinde yaptığı 
tesirle şimdiki mütevazi Bakırköyünün, Gülhanenin, Fakültemizin ve 
arkadaş müesseselerin haline dair yazıları karşılaştırırsak tenkitlerin
den müteessir olduğumuz bu zatların suiniyet sahibi olmadıklarını 

anlarız. 
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Memleketimizde Akliye ve Asabiye hekimleri günden güne 
çoğalıyor, bu ihtisasa ait müesseseler herkese emniyet verecek 
hale geliyor. Batıl itikatler azalıyor, üfürükcüler çoktan rağbetten 
düşdü, felç olanda, deliren de, sar' alı da hekime götürülüyor. İnme 
inmemek, deljrmemek için hekimlerden çare soruluyor. Türbelere 
adaklar adanmıyor, mezarlık parmaklıklarına bez asılmıyor. Bir 
nesil sonra bunlar belki büsbütün unutulacak. Hala gömleğinin 

yakasında gizlenmiş bir muska ile bize gelenler yok değil. Hekim 
bu ictimai belahet remzini gürünce utanıyorlar, hallerile böyle şeye 

Hastaların harman yapmaları 

inanmanın ayıb olduğunu itiraf ediyorlar. Çoğu bir ihtiyar ananın 
hatrını, senelerin telkinini ileri sürüyor. Tabii cahil halk arasında 
yobazlar saltanatının enkazı az çok duruyor. 

Muayeneye gelenler saffetle çok okunduğunu, lakin iyileşmediğini 
söyleyiveriyor. Tekkeler kapandı, manastırlar dini ayinden başkasına 
cesaret edemiyor. Lakin perestiskarları kolay kolay tükenmeyecek. 
Softalarına hala yeter diyemeyen, batıl itikatları silip süpüremeyen 
diğer müslüman memleketlerde bu adamların te iri daha fazla ... Efga-
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nistanda, dağ başlarında tekkeler bir çok hastaların ziyaretgahı. .. 
Çoğunda mazannadari bir zatın türbesi... O zata izafetle o mahal 
kudsiyet kazanmış, orada yatıp kalkanlarda türbenin kudsiyeti ile 
keramet sahibi olmuşlar. Efganistanın göğe yükselmiş Pençap dağ
ları yalçın kayalarile çağlayan gibi akan sularile bütün vahşi gü
zelliklerile . cana yakınlığıyla meşhurdur. İşte bu dağlardan birinde 
evliyadan sayılan bir kudsi zatın türbesi adeta o iklimlerde akıl 
hastalığını tedavide en ziyade rağbet görmüş bir ziyaretgahdır.Meyahi 
Ali Sahip hazretlerinin türbesi Efganlıların pek mübarek saydıkları 

Kadın tüberküloz servisi 

bir makber ... Meçhul zamanlardanberi Miyahi Ali Sahib Celalabat 
şehrinin cenup istikametinde yirmi kilometre kadar uzak bir yerde 
medfun bulunuyor, mubarek maneviyetlerinin bilhassa akıl hastalık
ları üzerinde tesiri tecrübe edilmiş, cıvarındaki köyün sakinleri hep 
Meyahi Ali Sahib'in akrabalarıdır, ve bu türbenin geliril geçinirler
miş. Merhumun veresesine bıraktığı en kı_y metli mira da, mecnunları 
iyi etmek kudretidir. Efganistanda akıl hastalıklarına «Beyin kurulu-
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ğu», dimağ kuşkiyeti derler (Nevzat Eşref, Rebii Hikmet). Ayni 
zamanda buruna da dimağ derler. Halk beyinle burunun birbirile 
münasebeti olduğu itikadındadır. Vakıa başka memleketlerde de 
bu zan vardır. Mesela burun nezlesine Fransızca beyin nezlesi 
denir, Homeopathie 'nin «similia similibus curantur» deyişinden 

mülhem kuruluk da korulukla tedavi olunur. Bunun için delileri 
türbe civarında küçük bir eve getirirler ya başı boş salıverirler, 
yahut azılı hasta ise bağlarlar. Burada hasta geceli gündüzlü otuz 
kırk gün kadar kalır. Timarhanede kaldığı müddetce kuru pide 
ile kuru peynir yedirirler ve su perhizine sokarlar ya hiç su ver
mezler, yahut pek az... İlaç da lazım : hastaya nefes ederler, 
muska yapar, suya atarlar, onu yudum yudum içirirler. Biraz da 

Bakırköy hastanesi bioloji laboratuarı 

burnuna kara biber çektirirler. Eski Yunan hekimliğinin Batlamyos 
devrinde İskenderyeye geçmesi oradan da müslüman alemine 
yayılması iktizası (anasırı erbaa) her şeyin içine karışıyor. .. her şey 
dört: hava, su, ateş, toprak. Gıdalar da, mizaclar da buna uygun : 
Germiyet, serdiyet, rutubet, huşkiyet... kara biber de huşk sayı
lıyor. Halkın iddiasına göre Mi)ahi Ali Sahib'e giden her deli 
iyi olmuştur. 40 günden sonra bir kazan içinde bir erkek keçi başı 
kaynatılır, suyundan hastaya içirilir, ve kalan suyu ile gusl ettiril
miş. Hasta evine gider, bir müddet daha haşki yer, aylarca dişi 
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koyun ve inek eti yemez... ondan sonra büsbütün iyileşir... Mısırda 
da bugün yerliler arasında deliler hususi bir ayinle tedavi ediliyor. 
Mısır eskidenberi hekimliğe beşik olmuştur İskenderiye mektebi 
buraya irfanını yaymış, seneler geçtikce bu da tereddiye uğramıştır. 
Mesela Osmanlılar zamanında Mısır hekimleri İstanbllla kadar çağm
lır ve onların yaptıkları ilaçların saraylara kadar müşterisi bulunur
du. Mısırda 140 bimarhane olduğu yazılı. Bunların hepsi mecnunlara 
mahsus olmadığı şüphesiz.... Binaların yapılışına ve biçimine, bil
hassa tedavi tarzına bakılırsa bu binalarda esas tedavinin sinir ve 
ruh hastalıkları olduğu istidlal olunuyor. En meşhur bimarhaneleri 
Camii Ezher, Sultan Müebbet, Makamı Kudsi, Sultan Klavun imiş. 

Bakırköy hastanesinde bir yol 

Bu bimarhanelerin çoğunun vakfı olmadığı için, zenginlerin adakla
rile, zekatlarile ve sarayın gönderdiği yiyecek ve giyecekle idare 
olunurlarmış ... Hastabakıcıları da boğazı tokluğuna hizmetine giren, 
barınacak yerleri olmayan fakirlermiş. Adeta tekke dervişleri... 18 
inci asırda Kılavun bimarhanesinde 306 kişi varmış. Bu bimarhane 
hepsinin muntazamı ve iyisi imiş. Kılavun camiinin bir köşesinde 
her tarafı mermerle döşeli bir büyük bina... Harem ve Selamlık 
tarafları varmış. Bu tabir Üsküdardaki toptaşında da kullanılırdı. 
Harem tarafına girmek isteyen doktorlar gelişi güzel giremez, hasta
bakıcılar tarafından kapıcıya haber verilir, hastanenin mütemadi 
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iki üç erkek ve kadınla beraberce hastanın yanına gidebilirdi. Kıla
vun'un Harem tarafının ortasında bir mermer havuz ve fiskiye vardı. 
Havuzun üzerinde ufki iki sütunlu nakışlı bir tavan oturtulmuş, dört 
tarafında Kaa, iki tarafta sofalar, kaaların nihayetinde iki adam 
boyunda sel sebiller, suları sofanın ortasından akarak orta havuza 
dökülürmüş. Hastaların yemekleri imaretten çıkar, on iki tıp 

asistanı her hastanın arzu ve mizacına göre yemekler ve ilaçlar ha
zırlar, elibbanın yanında muhafız olarak gardiyanlar bulunur. Ev
hamlılar, nevrastenikler, isterikler, psikastenikler, melankolikler 
sofalarda temiz esvablarile otururlar, ipek yorganlı ipek çarşaflı 

Edirnede Yıldırım Bayazid bimarhanesi 1325 senesinde kapatılırken 
Prof. Mazhar Osman Uzman delilerin zincirlerini çözüyor ..• 

yataklar içinde yatarlar. Nekahatdekiler selsebillerin kenarında otu
rur. Hizmetciler hastaların etrafında pervane gibi dolaşırlar, üzül
memelerine dikkat ederlerdi. Lakin müteheyyiç hastalar için iş hiç 
böyle değildi .... Elleri, kolları zincirlerle bağlanır, yahut bir höcrede 
avazı çıktığı kadar bağırırdı. Müteheyyiç hastaların dayak yemesine 
müsaade edilirdi. Maatteessüf bizde de öyle idi. Hastalara güzel 
muamele edilmesini, müteheyyiçleri ancak ılık ve devamlı banyo 
le teskin etmeyi tavsiye eden Raşit Tahsin in sözlerine karşı timar

hane hekimleri deli dayaksız idare olur mu diye hastabakıcılara 
sopayı elden bırakmamalarını gizlice tenbih ettiklerini yine kendileri 
ititaf ederdi. Mısırda kullanılan ilaçların çoğu nebati idi. Ne kadar 
nadir ot varsa dünyanın dört tarafından Mura gönderilirdi. Bimar
hane hekimleri de bunlardan ilaç yaparlardı. .. ve ilaçların en tanıl-
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mışı tiryaki Faruk, Faruku Erbaa yılan maslukası idi. Tiryaki Faruku 
yapan bir ocaktı Cize mıntıkasında Habir oğlu köyünde bu işi inhi
sara almış, bir ocak otururdu.Yılda bir defa Temmuz ayında tiryaki 
Faruk yılanını avlarlardı. Avcılar kalın kösele esvablar giyerler, her 
taraflarını sıkı sıkı örterlerdi, yalnız bir göz deliği bırakırlardı. Uzun 
sırıkların ucuna keçe bağlarlar; Fayum ve Cebeli Ahtar taraflarına 
yılan avına çıkarlardı. Kılavun binasının Farukhane denilen bir yılan 
yeri vardı. Yılanlar burada saklanırdı. Hekim başının yanında ka
saplar, pişiriciler, asistanlar bulunurdu. Bu adamlarla beraber dini 
merasimle tekbirler getirilerek, dualar okunarak yılanlar doğranır, 

Toptaşının umumi görünüşü 

derileri soyulur, güzelce yıkanır, tuzlanır, sırçalı küplere doldurulur, 
kuvvetli ateş üzerinde kaynatılırdı. Üç saat kaynatıldıktan sonra 

l-üstündeki sarı yağ alınır, müsavi miktarda zeytin yağile karışdırılırdı. 
Kaplarda saklanan, Venediğe lstanbula kadar gönderilen bu yağ 
misk gibi kokarmış ve cild hastalıklarında kullanılırmış. Asıl pişen 
yılanlar bakır tepsiler içinde bırakılır, bundan yılan çorbası yapılır
mış. Yılan çorbası ~çok kuvvetli olurmuş, hatta buna ekmek doğra
yıp ~yerlermiş. Sinirlere, gözlere, etlere fazla kuvvet verirmiş. De
rilerini, barsaklarını, yumurtalarını, ciğerlerini küplere doldurur, 
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tuzla salamura yaparlar, frenk balyozlarına satarlarmış. Klavun bi
marhanesinde işte böylece tiryakı Faruku yapan laboratuarlar oldu· 
ğunu Evliya Çelebi seyahatnamesinde yazıyor . Bugün Mısırda bu 
gibi müesseselerin hepsi kapanmıştır.Tunus' da «Tekka» denilen şehir 
içindeki bir binada otuzbeş tane kadar abdal, bunak, erken bunaklar 
hala barınıyor. Tunus'da «Mankübe» namile şehirden on kilometre 
kadar uzakta, pek büyük arazi içinde iki yüz yataklık modern bi
marhane vardır. Cezayirin yanında Belida şehrinde de bin yataklı 
yep yeni, her pavyonuna bir fransız mütehassısının ismi verilmiş 
pek modern ferah ve muntazam bir timarhane vardır. Mısır'da şe-

Toptaşında cümle kapısı 

bire pek yakın Abbasiye ismile Hidivler zamanına ait eski bir sa
ray bimarhaneye kalbedilmiş bin iki yüz elli beş hasta barındırmak
tadır. Biraz daha 1nakta Bkhanta namile-daha yeni bir büyük bi
marhanesi daha vardır. Mısır'ın Üniversitesi Psihiyatri Profesörü 
Fuat Bey Abbasiye bimarhanesinin de başhekimidir. Şimdilik Mısırda 
senede dokuz saat konferans vermek suretile üniversitelilere bu ders 
öğretiliyor. Yakında Mısır'ın pek geniş ve zengin olan Üniversitesi 
yanında bir asabiye ve akliye seririyatı yapılması ümit edilmektedir. 
Kahire'de delilerin hepsi hükumet parasile tedavi olunmaz, zengin 
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Taptaşında bir bahçe 

Toptaşından lir görünüş 

7 



98 

1920 de Top taşına verilen yrni şekil 

• 

Bakırköy Hastanesi tedavi paviyonu dahili hastalıklar için) 
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olanlar, ailesi az çok para verenler ödemeye mecburdur. Fakirlerden 
ancak halka zarar vermesi melhuz olanlar hükumet tarafından mec· 
canen kapatılır. 1926-1927 Abbasiye bimarhanesinde 453 memur 
ve müstahdem vardı : 10 hekim, bir eczacı. 67 perakende 230 kadın, 
145 erkek gardiyan vardı. Senelik masrafı 57 ,082 Mısır lirasıdır. 197 
yatağı para vermektedir. Elkhanta cimarhaesi 1380 yataklıdır , bütcesi 
47 ,379 Mısır lirasıdır. Sırf er keki (re mahsus bimarhanedir. 261 erkek 
hastabakıcı, 91 perakende, 9 hekim, bir eczacı vardır. 1370 yatak 
bedava, on yatak ödemektedir. 1939 senesı şubatında ziyaret et-

Beyrutta Asfuriye bimarhanesi 

tiğim Abbasiye'de 1361 kadın, 1836 erkek hasta olduğunu Prof. 
Fuat Bey söylemişti. O sene bütcesi yüz bin Mısır lirası idi. Bir has
ta senede 214 Mısır lirasına mal oluyormuş. Avrupa hekimlerinin
Mısır'da felci umumi olmadığı iddiasına rağmen mevcudunun üçte 
ikisi kadın olan bu hastanede 1937 sedesinde 10 tane 1938 enesinde 
19 tane felci umumi olduğu kayıtlarınd a görünüyordu. Vakıa bu 
miktar azdır, sade şunu bilmeli ki (1) Mısır bimarhanesinr1e La ·tatarın 

çoğu kadındı, (2) ahara ı.arar verecek , ve evlerde tululamıyacak 
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Asfuriye bimarhanesini ziyaretim ,, 

' 

Asfuriye bimarhanesi paviyonlarından biri 
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kadar aşikar ve ilerlemiş hastalardı, (3) Abbasiye de henüz labora
tuvarlar yoktu... Şüpheli vak'alar üniversiteye gönderiliyor Was
sermann aranıyordu. (4) bilhassa fellahlar cahil ve tababete karşı 
lakayd olduğu gibi bimarhanelere rıza ile değil, cebren gdiriliyor
du. Binaenaleyh Mısır, Tunus'da şahsi tetkiklerim bu iddianın doğru 
olmadığı hakkındaki kanaatimi bir kat daha teyit etmiştir. Mısırda 

şahsına ve ahara zarar vermesi melhuz olmayanları şifahaneler 

kabul etmez, evlerinde tedavi olunur. Az deli veya meraklı 

olanların tedavisi Kudye denilen bir takım zenci kadınlar tara· 
fından yapılır. Kudye'ler bu gibi hastaları tayin edecekleri gün 
veya geceler de yapılacak ve icabına göre bir kaç gün devam ede-

Lübnan yolunda Asfuriye bimarhanesi 

cek mükellef ziyafetlerde def ralmak ve hastayı raks ettirmek su
retile tedavi ederler. Kudye bu ziyafetlerde hastayı çarpan cin 
veya perinin dilediğini söyler, istediği yapılır. Bu rakslı ziyafetlerde 
hastanın serveti ve içtimai mevkii dikkate alınır, ona göre mas
raf yaptırılır. Koyun, öküz, deve kurban ettirilir. Yemekler pişiri
lir, komşular davet olunur. Bu adetin önüne geçmeğe gerek üle
ma, gerek etibba çok çalışmışsa da muvaffak olamamıştır. 

Efganistan'da son senelerde kırk elli yataklık bir bimarhane te is 
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Şişli Fransız Hastanesi (Hôpital de La rı aıx) 

Efganistanda Miyahi Ali Sahip türbesinde hasta ile hekimi~ 
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isviçrede Waldau bimarhanesi 

Bern de Waldau bimarhane - Kilisesi 
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edilmiş, ve fakültesinde asabiye ve akliye dersi açılmıştır. Başhe
kim ve Profesörü Türk mütehassıslardan Dr. Nevzat Eşref'di. 

rn Şarkta oldu olası delilere çok acırlardı. Bir çok aileler koyun 
ve tatlı gibi adaklarını yollarlardı. Bu şefkatin garip ve mazarratlı 
şekline de rast geldik. Toptaşına ilk tayinimizde elinden 15 sene 
evvel katil çıkmış, bir hastayı bir ihtiyarın kefaletle almak istediğini 

söylemişlerdi. İhtiyar sualimize şöyle cevap verdi : Bu hasta benim 
bir şeyim değildir. Ben fakir adamım, büyük bir sevap yapamam, 
ne hacca gidebilirim, ne zekat verebilirim. Her sene bimarhanede 
yatan iki kimsesiz hastaya kefil olur, onların serbestisine delalet 
ederim. Daha benim gibi hayır sevenler vardır. Bu katille de gel
dim, bir kaç defa görüştüm, zaten deli de değil ... Çıkarıp sokağa 

serbest bırakacağım. Şefkatin bu cahilane ve mazarratlı şekline 
herrgün tesadüf ederiz. Kendi . hastalarını ziyaret ederken diğer bir 
delinin mektubunu, istidasını gizlice alıp postaya verenler , bu suret-

[ le hastane idaresini güçlüğe sokanlar hala pek çoktur. 





Kışrın fizyolojisi 

Dimağın ön fussunun kışrı ruhun tecelligahıdır. Bildiğimiz hareket, 
his, söyleme, yazma, görme, işitme , tatma, koku alma, hafıza , id
rak, hayal gibi melekeler de kışırda yer tutmuştur. Ahlak , seciye , 
irade de kışrın mahsulüdür. Bunların hepsi ehrami hücrelerin iştiraki 
suretinde veya yalnız başına faaliyetlerin eseri olduğu için el ve aya
ğın hareketinden bahseden fizyoloji ile zeka ve ahlakla meşgul 
olan psikoloji arasında bir fark olamaz. Binaenaleyh psikoloji tabi
rinden metafizik bir ilim değil, kısaca fizyoloji anlıyoruz. Devran 
ve teneffüs nasıl bir takım cihazlarla müsbet surette ölçülüyorsa 
zeka ve sair ruhi tezahürlerinde daha henüz iptidai, fakat her halde 
az çok müsbet ölçü usulleri vardır. T~babeti ruhiye zeka ve ahlakın 
marazi hallerinden bahsedeceği için fizyolojinin bu bahislerini göz
den geçirelim ki marazi cihetler daha iyi takdir edilebilsin. Psikolo
jiye ruh ilmi, tababeti ruhiyeye ruh hastalıkları diyoruz. Psikoloji ; 
ruhumuza yahut benliğimize ait maddeler bu fennin tasarrufunda
dır. Ruhumuzun mutasarrıf olduğu maddeleri üçe ayırabiliriz. Biri , 
duygu ve istek... Bunları Forel şu suretle anlatıyor [1] : Evinizin 
bahçesine uzanınız, havada uçan bir kuşa bakınız . İşte şu dakikada 
benliğiniz iki şeydedir: bir tarafta gökle kuş, diğer tarafta bunlara 
bakan siz, sizin benliğiniz .... Düşüncenizden uzak , sizden uzak bir 
mesafeye kuşu ve göğü, kendi benliğinizide vücüdünüze koyuyorsu
nuz. Bir dakika sonra yüzünüzde bir kaşıntı olsa, sümkürme ihti
yacı duysanız hemen hatırınıza odanızda unuttuğunuz mendiliniz 
gelir. O zaman odanızın ve mendilinizin hayali gözlerinizin önünde 
bir hatıra tarzında belirir. İçinizde benliğinize ait olmak üzere yü
zünüzdeki kaşınma ile odanızın hali canlanır, iş bununla da kalmaz. 
Bu duygulara ikinci derece bir takım ruhi faaliyetler ilave olunur: 
(1) Rahatınız bozulduğu için hoşnutsuzluk, (2) Sizi bir karara sürük
leyen ve gittikce artan bir ihtiyaç, odanıza gidip mendilinizi ara-

llJ forel. - L'ame et le systeme nerveux. 
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mak ihtiyacı. (3) Odanıza gitmek için yapacağınız, hareketleri teces
süm ... İşte şu kısa vak'a psychologie noktasından müşterek hadise
lerden, ruhiyatın üç büyük sahasından ; malUmattan, hissiyattan, 
ihtiyardan mürekkeptir. Şuurunuzda makes bulan şu üç esaslı hadi
seden başka arkamzm otlara değmesi, o yere niçin uzandığınız da 
tali hadiselerdir. Ta.ti diye geçmeyelim, bunlarda ruh ilminde ve 
tababeti ruhiyede birer amildir. Şuurun karanlıklarında, zamirde 
saklanır kalır, sonra bir gün hadiseye hakim olur. Ruyalarda, ten
vimlerde ruhi tahlillerde, hezeyanların teşekkülünde zamirin tesiri 
gün.den güne anlaşılmaktadır. 

iptidai psikolojinin esasını teşkil eden şu üç sahadan kısaca bahs 
edelim: 

Bilgi sahası ( domaine de connaiassance) nedir? Her yeni şey 
karşısında insan duraklar, şaşırır. Filhakika hayret ( etonnement) 
fikri hareketlerde hasıl olan bir durgunluktur. Yeni şeyi eskiden 
tanıdığımız eşya arasına koymak isteriz. Ona hemen muvaffak 
olamayız. Bu meçhulü malumlar arasına koymak için fikirde vaki 
olan endişenak faaliyete merak (Curiosite) diyoruz. Merakı izale 
için vukuu tabii olan cevaplar da izahat ( explications) dur. Merakı 
izale mevzu hakkında varit olan dört süale cevap vermekle kabil 
olur. Zaten her gördüğümüz yeni cisim karşısında kendi kendimize 
bu dört süali irat ederiz : (1) O cisim neden yapılmıştır. (2) Nasıl 

yapılmıştır, (3) Yapan kimdir. (4) Ne için yapılmıştır. Mesela teces
süsümüzü davet eden madde ekmek ise hayretimize nihayet ver-
mek ve merakımızı defetmek için ekmeğin undan, tuzdan ve sudan 
yapıldığını (maddei müşekkilesini), ekmekci tarafından imal olundu
ğunu (müessirini), ne suretle hamur haline getirilip pişirildiğini, niha
yet insanlara gıda olmak üzere yapıldığını (illeti gaiye) söylemekli
ğimiz icabeder. Eğer bu dört sualden biri cevapsız kalırsa merakı
mız tamamile zail olmaz. Bu süallere karşı aldığımız cevaplar bir 
muhakeme tevlit eder. Eğer bu muhakeme hakikata mutabık ise 
malumat namını alır. Ö halde bilgi iptida bir muhakemedir. Lakin 
her muhakeme bilgi değildir. Mesela Şuarayi Yemani Yıldızı mes
kundur denirse bu bir muhakeme neticesi ise de kafi bilgi değildir. 

Bilgi haline gelebilmek için elimizdeki vasıtalarla onun meskun ol
duğuna tamamen kani olmaklığımız lazım gelir. 

Bilginin genişliği ne kadardır? Göğün maviliği, burundaki kaşın-
ma kısaca duygu (sansation) namını alır, mavi gözle, kaşınma cild 
ile münasebettedir. Zahirde pe basit gördüğümüz bu hisler fizyo
lojice pek karışıktır. Uçan kuşun hayali muhtelif duyguların ; şekil, 
renk ve hareketin halitesidir. Bu hayal sizde bir mazmunu, yani kuşu 
uyandmr. Hayatınızda çok kuş görmüş ve bu hususta malumat 
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sahibi olmuştunuz. Gözlerinizin önünde kuşu görmenize psikolojide 
idrak ( perception) denilir. O halde idrak muhtelif duyguların ahenktar 
bir halitesidir. Lakin iş bununla da kalmaz, zamirde saklı bir sürü 
hatıralar, bir çok eski idraklarm müşekkel hatıraları bu ahenge karışır. 
İdrak mantıki muhakemeleri havidir. Çünkü ben kuş görüyorum 
demek gözümün önünde uçan şu hayal bir çok eski hayalleri andı
rıyor ve buna kuş derneğe alışmışım demektir. Oturduğunuz yerde 
odanızı ve mendilinizi hatırlamanız ise hariçte size mer'i değildir. 
O dakikada sade sizdedir. İşte hayatın bu türlüsüne psikolojide de· 
runi tecessüm ( Sensation in terene) denir. Evvelce odanızı veya 
mendilinizi görmemiş olsaydınız bunu tecessüm ettirmeğe muktedir 
olmıyacaktınız. Bu halde deruni tecessüm hafıza ( memoire) denilen 
meleke yardımile eski duyguların içerimizde de tecellisi demektir. 
Bunlara hafi tecessüm veya sadece hatıra (engrammes) yahut hatır
lanan hayaller (images-memoriales) denilebilir. 

Esasi idrak ile deruni idrak arasında acaba bir fark varını ? 
şüphesiz ki evet.. Bir şeyi o zaman görmekle sadece hatırlamak 
tabii bir olamaz. İnsan iyi bildiği şeyleri bile gördüğü gibi bütün 
inceliğile gözönüne getiremez. Pek vazih ve kat'i görünen bu me
sele bazan öyle değildir. Alelade idraklerimiz harici eşyanın has
selerimiz üzerine tesirile hasıl olur. Bir kuş görürken, bir çalgı işi

tirken, bir menekşe koklarken, bir pamuğa dokunurken, bir az şe
ker tadarken harici fılemde şeker, pamuk, menekşe mevcuttur. 
Halbuki ruyada da görüyoruz, işitiyoruz, tadıyoruz ve ayni zevki 
duyuyoruz. Bacağı kesilmiş bir adam çürümüş ve toprağa gömül
müş olan parmaklarının ağrılarından hatta vaziyetinden hala şikayet 
eder. O halde harici ve deruni tecessüm birbirine pek yakındır. Duygu 
uzuvlarımız vasıtasile his dimağımıza kadar götürülmüş olmasaydı 
idrak vaki olmayacaktı. Deruni tecessümde de ayni hfıl vakidir. 

Hisden, tecessümden bahsederken bir şey daha hatırınıza gelir : 
Aradığınız mendili bulmak için bir dakika zarfından yüz metre 
uzaktaki odanıza gitmeyi düşünürsünüz, burada yüz metre bir da
kika gibi ne eşyaya ne tecessüme ait iki tabir daha geçti. Bunlar ne 
olacak ; odamızı tecessüm ettirmek kabilse de doğrudan doğruya 
dakikayı veya yüz metreyi gözümüz önünde tecessüm edemeyiz, 
yanı sıra birinde bir saati, öbüründe yüz metrelik mesafeyi düşünü
rüz. Hayatımızda pek çok defalar gezindiğimiz için yüz metrelik 
mesafenin ne kadar olduğunu öğrenmişizdir. Zaman da aynıdır . O 
halde riyazi meselelere varıncıya kadar bütün mutlak tabirler dima-
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ğımızda sulb eşyanın ve tecessümlerin mukayesesile yavaş yavaş 
teşekkül etmiştir. 

His sahası ( domaine du sentiment).- Burnunuzda bir kaşıntı duy
duğunuz ve odanızdan mendilinizi almak için kalkmak icabettiğini 
anladığınız vakit sizde bir hoşnutsuzluk hasıl olur. İşte bu bir his 
( sentiment) dir. Psikolojide hissi tahlil, idraki tahlilden daha güçtür. 
Mesafe suretinde tecessüm etmez, kolay kolay ölçülmez. Umumi
yetle bütün benliği doldurur. Pek az nevileri vardır. Ekseriya mem
nuniyet ve ademi memnuniyet suretinde zahir olur. Memnuniyet 
duygusu, umumi bir hafiflik ve benliğin genişlemesile; halbuki ıztırap, 
şahsiyetin bir durgunluğu, umumi bir sıkıntı ile beraberdir. His sa
rihan ne idrakı eşyaden, nede tecessümden müteşekkildir. Wundt'un 
dediği gibi his sade haz ve ıztıraptan ibaret değildir. Tenebbüh, 
tevettürde durgunluk ve büsbütün tevettür yoksulluğu suretinde teza
hür eder. İlk nazarda ruhumuzda duygu idrakten ve tecessümden 
ayrılmak üzere tezahür eder zannolunur. Halbuki daima tecessüm ve 
idraklerle müşterektir~ Bir hatıra, bir telgraf metne göre sevinç veya 
yas, gerginlik veya gevşeklik, uyanıklık veya çöküklüğü mucib olur, 
yahut bilakis bir keder hissi, gamlı bir düşünce doğurur. O halde 
malUmatı teşkil eden unsurlar yekdiğerine karşılıklı tesir etmekten 
hali kalmazlar. Bundan maada duygu vücudün umumi haline yani 
sıhhatine, marazına ve yorgunluğuna tabidir. 

İnce ve karışık tecessümlerin iştiraki sayesinde hisler yükselir 
ve incelir. Bunu yüksek derece ahlakta, nefayis perverlikte müşa
hede edeceğiz. Kıskançlık, utanma, vatanperverlik gibi hususi bir 
vasıf ibraz eder görünen hisler irsi istidat esası üzerinde bilgi un
surlarının feyizlendiğini ve nümadar olduğunu gösterir. Veraset, 
itiyat, ahlak ve terbiyeye göre çeşit çeşit maddelerle karışır. 
İşte bunun için dünün kadını yüzünü göstermekten utanır iken, bu 
günkü kolları çıplak geziyor. Açık bir latife Fransız kadınını güldü
rür, İngiliz kadınını kızdırır, Türk kadınını utandırır..Tabii bu terbiye 
ve göreneğin doğurduğu hislerdir. 

Şehvet, açlık, susuzluk gibi vücudümüzde mahalleri pek iyi ta
yin olunamayan mübrem bir takım hisler daha vardır. Bunların hasse 
uzuvlarımızın hiç birinde hususi mahalli yoktur. Vakıa haz ve 
nefret kadar da bütün vücude şamil, umumi değildir. Bu hisler sevki 
tabiiye şiddetle merbuttur. Halbuki hasselerimiz iyice kabili tevki
dir. Hatta hassalarımızdan bazıları vasıfca diğerlerine faikdir. Mesela 
görme ve işitmemiz dokanma ve tatma hislerinden daha iyidir. Bazı 
hayvanlarda iş aksinedir. 
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İhtiyar sahası (Do maine de la volante). - Yine misalimize avdet 
edelim : Yüzünüzün kaşınması sizde bir hoşnutsuzluk hissi tevlit 
etmişti. Zaman ve mesafe iştirakları yardımıle odanızı ve mendili
nizi göz önüne getirdiniz. İstemeye istemeye bu işi yapmağa karar 
verdiniz. işte o zaman bir takım hareketleri de benliğinizde teces
süme başladınız. Bu türlü kararlara ihtiyar ederler ve müstakbel 
bir fiilin tecessüm üne ait olmak üzere daima karışıktır. Karan icra 
etmek için, adalelerimizin, bütün hasse uzuvlarımızın vaziyeti, bina
enaleyh onlara gelen taharrüşler de değişir. Mesela kararınızı ifa için 
ayağa kalkınca artık kuş rüyet sahasından hariçte kalır. Arkanız 

-,-.-~-- B ·u'1ü ~ 
d'ırn~G 

~~~"'lJ-'.-f---\< Üc ÜK 
~ci1m.ıÖ 

Basate 

J ( Şekil - 1 ) İnsan dimağının görünüşü. Bir çok girintiler ve çıkıntılar. 
Büyük beyin diğer beyin kısımlarını örter 

mavi göğe dönmüştür. Odanıza giderken yeşil çimenler, ağaçlar, 
ev, kapı, merdiven birbiri arkasından gözünüzün önünden geçer. 
Köpeğin havladığını, ayaklarınızın gürültüsünü işitirsiniz. Ayakları
nızın altında çimenliği, kumluğu, merdivenliği duyarsınız. Bu gezin
ti esnasında hava burnunuza türlü türlü kokular getirir. Hareketi
nizi, süratinizi, istikametinizi, vücudünüzün müvazenesinde husule 
gelen bütün değişiklikleri his edersiniz. Hülasa muhtelif hislerin tead
düdü, değişen mesafelerin hayali, idrakinize maruz kalan muhtelif 
vasıfta münasebetler çimenliğe uzanıp kuşu seyrederken vaki olan 
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idraklerinizden yüz misli fazla olur. Şu kısa müşahede gösteriyor ki 
vücudünüzün hareketi ruhi hayatınızı değiştirdi. Hadiselerin münase
betinde mesafe ve zamanca vukua gelen tegayyür size dimağınız
daki muhtelif idraklerin neticeleri hakkında bir mukayese yapmağa 
müsait oldu. Bu suretle bilgileriniz emniyet peyda ede, artık bir şey 
görünce elinizi uzatarak salabetinden emin olur, bir şey işitince ona 
doğru yürür, bakarak, dokunarak ne olduğunu keşfedersiniz. O 
halde hasselerimizden bazıları vasıtasile elde ettiğimiz bilgileri diğer 
hasseler yardımile teftiş etmek ve bu suretle hatadan kurtulmağa 
hizmet edecek, harekettir. Hasselerın biri vasıtasile galata zahip olsa
nız veya his etmeseniz hatayı hemen diğer hislerinizle tashih eder. 
siniz. Bundan maada hareket diğer idrakleri, diğer duyguları bina
enaleyh başka kararları daha tevlit eder. Tebdili mahal etmeksizin 
de bütün hissiyatınızı değilse bile dimaği faaliyetinizin bir büyük 
kısmını kullanarak az çok farklı safhalara maruz kalabiliriz. Zaten 
en sakin zamanda bile büsbütün atıl değiliz. Biz hareket ettiğimiz 
vakit müteharrik bir cismin hareketi, mesela bir kuşun uçuşu dima
ğımızda muhtelif intibalar yapacaktır. Oturduğumuz vakitte elimizi, 
dilimizi, göz kapaklarımızı oynatıyoruz. Mutlak tarzda sükfın kabil 
değildir. En sakin zamanımız uyku olduğu halde bile uyurken de 
bir çok hareketler yaparız. İnsan ne kadar az hareket ederse duy
guları da o kadar az olur. Bu bir kanunu umumidir ki değişiksiz his
siyat olmaz. Görüyoruz ki bir cihetten kararlarımız ve onların yar
dımile hareketlerimiz; idrak, tecessüm ve hislerimizle tahdit olun
muştur. Diğer cihetten tecessüm ve hislerimiz hareket sayesinde 
o kadar faaliyete gelmiştir ki hareket olmaksızın da rolünü ifa ede
bilir. Filhakika yatağımıza uzanmış olsak ta pek canlı düşünebiliriz. 
Gözümüzün önünden pek muhtelif safhalar geçirebiliriz. Unutmama
lıyız ki fikirlerimiz geçmiş hareketlerimizle münasebettedir. Dikili bir 
ağaç gibi doğar doğmaz gayri müteharrik kalmaya mahkum bir 
adamda ruhi hayat tasavvur olunmaz. Düşündüğümüz vakit bile 
dahili hareket duygularile mütehassis, güya hislerimiz dimağımızm 
bir noktasından diğerine yörüyor zannolunur. 

İhtiyar muhtelif tarzda kuvvetlenir, fikir ve hisler yardı mile kat'i 
karar vermek, sonra bu kararlan işe tahvil etmek her şeyden ev
vel güdülecek maksadı sarsılmaz bir sebatla takip etmekle olur. Bu 
olmazsa ihtiyar felç olur, ataklık ve inatçılık ihtiyar için bir kuvvet 
sayılmaz, tereddüt de sebatı felç eder. 

İşte hayatımızda her gün tesadüf ettiğimiz bir küçük misal bize 
psikolojinin en esaslı meselelerini anlattı : 
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(1) Bilgi sahası..... Hasselerimizin getirdiği intibaların karşılık! 

uyuşmalarile teşekkül eder. 
,., (2) His sahası..... Ruhumuzun, dimağı mızın umumi ve merkezi 

heyecanlı intibalarıdır. Yersizdir diyebiliriz. 
(3) İhtiyar sahası..... Dimağın; ruhumuzun halini, in_tibalarını iş 

şeklinde harice çıkaran iktidardır. Bu üç sahadan birincisi sırf ha
riçten merkezi ruha gelenlerden , ikincisi tamamen merkezi olanlar
dan, üçüncüsü merkezden, ruhdan adaleler vasıtasile harice sevk 
edilenlerden ibarettir. 

Psikolojide kullanılan bazı tabirler daha vardır ki onları da kısa

ca söyliyeyim : 
(4) Mantıkla illet kanunları ( Logique et lois de causalite) ruhun 

sabık ve hazır halleri nazarı dikkate alınarak mazi veya atiye ait 
hadiselerin münasebetleri istintac olunur ki bu bir muhakemedir. 
Bir muhakeme ya sadık, ya kazip, yahut kısmen sadık olur. Muha
keme kanun illetle pek samimi münasebettedir. Mukaddem bir illet 
olmaksızın iş olmaz. İllet kanunu da Lavoisier'nin meşhur mahfazai 
kudret kanunundan doğar. Hadiseler aleminde hiçbir şey yeniden 
halk olunmaz, hiçbir şey de zayi olmaz. Ne bir zerre, ne bir kud
ret kaybolur. Vakıa birşey zahiren kaybolur görünür, hakikatte 
mevkii veya vasfı değişmiştir. Umumi kudretin bütün şekilleri amel 
ve aksülamelden ve bunların muhtelif nevilerinden tahaddüs eder. 
Amel (action), aksülamel (reaction) , illet (cause) ve eser (effet) de 
diyebiliriz. Umumiyetle muhakememiz iki tarzdadır : Müşahede ile , 
kıyas ile ... Müşahede ile (Par induction) dan anladığımız, bazı ha
diselerin birbirile samimi münasebeti, illetin esere nisbeti ve buna 
benzeyenlerin kesretle müşahedesi ile vaki olan muhakemedir. Me
sela biz ekseriya elma ağacının ilk baharda çiçek açtığını ve bu 
çiçeklerden küçük elmalar hasıl olduğunu, son baharda bu meyva
ların kemale geldiğini anlarız. Halbuki bir çam agacının başka bir 
tarzda çiçek ve meyva verdiğini görmüşüzdür. Bundan istintac edi
yoruz ki elma ancak elma ağacının mahsulüdür. Ve bir elma ağacı 
ekilince miadında · elma verecektir. Bu çeşit muhakemenin fevkelade 
ittiratsız olduğunu ve ancak pek dikkatle bize hakikatı yaklaştıra

bileceğini unutmamalıyız. Bu tarzda muhakeme çok aldatabilir , bu 
yüzden karışık meselelerde fen bir müşahede ile iktifa etmez. Çeşit 
çeşit mükemmel aletlerle mükerrer tecrübelere teşebbüs etmege 
mecbur olur. Bu türlü muhakemeleri zamirimize iteriz , oranın malı 
olarak kalır. Unuttuğumuzu zaannettiğiğimiz, hakikatte ise ruhu
muzda, dimağımızda hatıra şeklinde temerküz ve tahaffuz etmiş 

8 
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olan hasselerimizin birçok tecrübelerini bu uevi muhakemelerde 
1:, sevki tabii' ile kullanmaktayız. Bunun içindir ki en derin düşüncelere 
daldığımız zamanlarda b~le dağlarda, dere kenarlarında, düşmeksi
zin, boğulmaksızın, hatta sendelemeksizin gidiyoruz, dolaşıyoruz, 

eski tecrübelerden elde ettiğimiz neticelere güvenerek, dalgın ve 
t dikkat etmiyor göründüğümüz zamanda bile bizim için mazarratlı 

olan hareketleri icradan sakınıyor ve dosdoğru, şaşırmaksızın yö
rüyoruz. Birçok işlerimizde itiyad ve mümarese sayesinde bir ma
kine gibi düşünmez görünerek hüküm veririz. Ve başka şey düşü-

( Şekil - 2 ) Dimağ nısıf kürresinin dış yüzü. 

nürken en karışık hareketleri yapabiliriz. Zihnimiz başka bir dü
şünce ile yahut konuşulan birşeyle meşgulken alıştığımız bir havayı, 
öğrenmesi senelerce mümarese ile kabil olan bir parçayı kusursuz 
çalabiliriz ( F ore l ). 

Kıyas ile muhakeme (par deduction) mutlak surette lazımdır. 

İki veya daha ziyade kaziyelere i tinatla bir kıyas yapılır. Kıyasın 
doğru olması için bu kaziyyelerin tamamen doğru olması lazımdır. 
Mesela (1) her adamın bir midesi vardır. (2) Siz de bir adamsınız. 

, (3) O halde sizin de bir mideniz vardır desem kıyas tarikile bir 
muhakeme yörütmüş olurum. Bu muhakeme çok defa doğrudur. 

: Fakat daima değil. Çünkü insanların mi e ·inde eretan veya karha 
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olunca çıkarılıyor ve yine yaşamak kabil oluyor. Ohalde bu kıyas 
doğru olamaz. Midesiz insan olabilir, binaenaleyh muhakememizde 
isabet etmiş olmuyoruz. Bu hali intac eden şey kaziyelerden biri
nin kazip olmasıdır. Kıyas ile muhakeme riyaziyeden başkasında 

kıymetli olmaz. Doğru olması için tamamen sabit kaziyelere dayan
ması icabeder. Misal irae ettiğİi11İz kıyasta bile kaziyenin her biri 
teşbih usulü ile takarrür etmiştir. Çünkü yapılan her fethi meyitte 
beşerde bir mide görülmesini, sizin de o insanlara benzer hususi
yeti haiz bir insan olmanızı nazarı dikkate alarak bir mideniz oldu-

( Şekil - 3 ) Dimağ n131f kürresinin iç cepheden görünüşü. 

ğuna hükmediyorum. Netice kendiliğinden hasıl oluyor. Madem ki 
mide insanın bir cüz'üdür, sizinkini de görmecliğim halde varlığına 
hükmediyorum. Görülüyor ki her kıyas hakikata makrun olamaz. 
Lakin şüphesiz kıyasla_rdan da mustağ"ni olamayız. Kaziyeler tama
men doğru olduğu zaman kıyasın neticesi o kadar bedihi olur ki 
bütün muhakemeler kelime oyur~cağınrlan ibaret kalır. Eğer kazi
yeler cüz'i şüpheli ve müşahede ile hüküm bunu tasdik etmezse 
muhakeme ister istemez hataya sevkeder. Ohalde kıyasla muhake
melerin riyaziyattan gayri yerde kıymeti yoktur. Bilakis bu suretle 
muhakeme tasavvufa alıştırır. Yani kelime san'atı sayesinde kazip 
bir karar doğruluk kis\ esine bürünür. Riyaziyede ise mikyas ve 



116 

vezinler mutlak bir hakikat olduğu için kıyas tariki ile muhakeme 
kabil ve muvafıktır. Mesela dersem ki : (1) Her dört köşeli bir şek
lin zaviyeleri mecmuu dört doksandır. (2) Bir main dört köşelidir. 
(3) O halde bir mainin dört zaviyesi mecmuu, 4 kaimeye muadildir. 
Tamamen doğru bir höküm yapmış oluyorum. Daha karışık riyazi 
neticeler de bu suretle hal edilir. O halde kıyasla muhakeme sırf 

riyaziye içindir. Sofular gibi metafizik meselelere tamamen doğru 

olmayan kaziyeleri tatbik edersek hatadan kurtulamayız. Teşbihle 

muhakeme her[fende işe yarar.Lakin çok defa bu iki türlü muhakeme 
birbirine karışır ve birbirine muavenet eder. Ve hakikat meydana 
çıkar. Hikemette, kimyada olduğu gibi... Bütün muhakemeler bu 
iki usulden müstağni kalamaz. Fakat insanlar mantıki muhakeme
lerine bağlanıp kalmıyor. Doğru yolları bırakıyor, sempatisine, anti
patisine kapılıyor, iktidara kör körüne inanıyor, taklitten yakasını 
kurtaramıyor, his muhakemeden üstün oluyor. 

(5) Hafıza (memoires) ehemmiyetli bir psikoloji tabiridir: Üç ha
dise ile tecelli eder : Hatıra, hatırlama, tanıma. 

(A) Bir his, bir idrak, bir höküm, bir arzu, bir ıztırar, dimağı
mızda bir iz bırakıyor. Hatıra (engramme) halinde kalıyor, nasıl 

kalır? ... Bu da bir muamma ... Dimağ höcreleriııin protoplazmasında 
bir çeşit fotoğrafı mı var? Bilmiyoruz, bildiğimiz birşey varsa asabi 
ve akli her faaliyet yekdiğerinden azçok farklı surette dimağda 
hatıra halinde· hıfzolunur. 

(B) Hatıranın canlanması (rev,"vification) yahut yad (ecphorie): Bu 
hadise fikri iştirak ve tecessüs ile olur. Ruhun iki veya daha ziyade 
çeşit faaliyeti ile meydana gelir. Mesela evvelce tanıdığım bir zatı 
gördüğümde onun ismini fikri iştiraklerle, hisleri .nle derhatır ederim. 
İptida onun ismini buluşum bir sada hafızasıdır. O halde o şahsı 
görünce isminin sadai hatırasını hatıra koleksiyonunda arıyorum. Bu 
hatıra dimağımın karanlığında, zamirimde uyuyordu. Onu şuurumun 
sathına çıkardım. Artık onu hatırlıyorum, ismile çağırmakta mahzur 
görmiyorum. İşte o zaman bütün hatıralar dirilmiş ve yüksek şuur 
( consdence superieure) de tecelli etmiş olur. O halde ihyai hatırat 
bir tahrişte veya dimağın psikolojiyai tahliyesile münasebettedir. 

(C) Tanıma (Homophonie-identification des canrıaissances): Bu 
da canlanan hatıranın ; ilk hatıraların ayni olduğunda vicdanda ka
naat husulüdür. Gördüğüm, ismile çağırdığım adamın hafızamda 

nakşolmuş, arkadaşıma ait bütün hatırata tevafuk etme idir. Hafıza; 

hadiseleri derhatır etmeden de olabilir. Mesela hatıra birşey gele-
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bilir, bunun nereden geldiği, evvelce mevcut hatıralarla münase
beti olup olmadığı kestirilemez. Müellifler kendi malları gibi başka 
kitapiarda gördükleri şeyleri eserlerine yazarlar. Bu bişuuri 

intihal «plagiat inconscient» dır. O halde hafızada birinci ve ikinci 
hadisenin vücudü şarttır. Üçüncü madum olabilir. 

Hafızada dikkate şayan bazı hususiyetler daha vardır. Hiçbir 
vakit mutlak tarzda eski hatıraları tamamen tekrar edemez. Onları 
tadil eder, veya büsbütün karıştırır. Bazı unsurlar kaybolur, yerine 
yenileri ilave olunur. Bir müddet sonra ilk hatıra büsbütün şeklini 
tebdil etmiştir. Bu tadillerin en büyük sebebi hatıraların muhtelif 
iştiraklerle ihya olunmasıdır. Her yeni iştirak bazı şey ilave eder, 
bazı şeyi bozar. Hele bu hafıza galatları bazılarında o kadar ziyade 
olur ki hatırat tanılmaz bir hale gele bilir. Ve şuur da o zamana 
kadar asla idrak olunmamış hatıralar suretinde tecelli eder. Bu 
keyfiyete hatıra galatı illusion du souvenir tabir olunur. Şuurun ha
beri olmaksızın hatıraların karışmasından ibarettir. Herkeste azçok 
hafıza kusuru vardır, hafızanın sadakatı şahsa göre değişir. 

Birçok hislerin, tecessümlerin birleşmesine iştirak ( associalion); 
iştirak etmiş, duygu ve düşüncelerin ayrılmasına da ( dissociation) 
denir. Hatıralar nekadar toplu canlanırsa iştirak o kadar metin 
olur. Bu parçaların iştirakile ikinci vahdet tahaddüs ader, birçok 
akisler bu suretle psychological bir vahdet tevlid edince hususi 
bir vasıf alır. İşte onun için ibare arasında bir kelimenin idrakı ona 
ait birçok safhaları beraber hatırlatır. Bu idrakler imtizac edince 
ahenktar olur. 

(Wundt), birçok müşterek unsurların erimesile ve birleşmesile 
ikinci bir vahdet hasıl olması hadisesine temessül ( assimilation), 
gayrı mütecanis psikoloji unsurlarının şuur altında samimi iştirakine 
ihtilat ( complication) diyor. Mesela köpek denilince, köpeğin man
zarasını, havlamasını, köpek kelimesinin nasıl yazıldığını ve söylen
diğini hatırlarız. Bir hatırayı husule getiren ruhi faaliyet ne kadar 
kuvvetli olur, nekadar çok tekrar olunursa o kadar sabit kalır. 
Ayni psychologique faaliyetin tekerrürü ; ihyasını, derhatın o kadar 
kolaylaştırır ve artık itiyat haline geldiğinden hatıranın ihyası için 
dikkat sarfına lüzum kalmaz ve bu iştirakler şuur altında emeksiz 
vukua gelir. Bir iyi hafıza sarih ve sadık tarzda birçok hatıra
ları hıfzeden, kolaylıkla ihya edebilen ve zahmetsizce tanıyabile
nidir. 

(6) Dikkat ( attention).- Bir şeyi düşündüğümüz vakit idrak saha
mızı ayni zamanda muhtelif şeylere doğrü genişletmek mümkün 
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değildir. Mesela bir şeyi hem anlayarak okumak, hem de bir mükale
meyi takip etmek kabul olamaz. O halde şuuri faaliyet bir nokta 
üzerinde mütekasif olur. Şuur bir madde üzerine ne kadar tekasüf 
ederse şuur sahası da o kadar daralır. Fikri faaliyetin tekasüf etmiş 
ve daralmış olan bu haline Dikkat denir. 

Dikkat kuvvetli olduğu taktirde gerginlik veya deruni bir cehit 
hissi ile müşterek olur. Eğer bir şey üzerine dikkati tevcih etme
yip de bir çok intibaların havasımıza tesirine müsaade edersek şu
urumuz ayni zamanda muhtelif tecessüsleri alır. Mamafih bu teces
süsler yine mahduttur. Dikkat daha zayıf, binnisbe daha geniştir. 
Böyle hale Dalgınhk ( Distraction) tabir olunur. 

Hasselerimizin muhtelif intibaları adalelerimizi harekete getiren 
saikler dimağın muhtelif nöronlarile ayrı ayrı yerlerde vaki olmakta
dır. Dikkat dimaği faaliyetin fevkalade tekasüfü taharruk kabiliye
tidir. İştirak faaliyetlerinin mütehavvil şiddetlerine göre dimağın bir 
noktadsman diğerine in tik al eden kuvvettir. Dikkat hatıraları doğurur) 
bazı fikirler, arzular, hisler hatıraların iştirakile dikkat sayesinde in
tizam peyda eder. Ruhi faaliyetimizin deruni müşahedeleri dimağı
mızda vukua gelen iştiraklerin yalnız bir küçük kısmına sarihan ait 
olabilir. Hatıralarımızı toplatan veya dağıtan dimaği faaliyetlerimizin 
büyük bir kısmı şuur altı karanlıklarında yerleşir. Pek dalgın da
kikalarda bile yürürken, iş yaparken intizamımızı, müvazenemizi 
muhafaza ettiren şuur altındaki bu faaliyetdir. 

(7) Zeka (intelligJnce).- Zekavet gözle veya yazı ile başkalarının 
bize tanıttığı malümat ve tecessümatı, harici alemin intibalarını açıkca 
ve kolayca temessül etmek ve benimsemek meleke ve kabiliyetine 
denir. 

Zeka bir adam bir şeyi iyi anlar, yalnız pek çok şey öğrenmek ve 
ezber tekrar etmekle kalmaz, belki onları kendine mal etmeye, anla
dıklarını doğruca tatbik ve yeni hadiselere uydurmağa muktedir olur. 

Zekavetin muhtelif tarz ve nevileri vardır. Bazı adam riyazi bir 
zekaya maliktir, kat'i neticeleri kolaylıkla anlar, bir diğeri iyi mü
şahede eder. 

Bilhassa hasselerinin intibalarını birbirine kolaylıkla teşrik eyler 
ve teşbihi kıyas ile pek çok hususlara muttali olur. Bu türlüsünde 
tabii ilimlere istidat vardır. Bir üçüncüsü konuşmakta veya tarihi 
vak'aları anlatmakta kabiliyet sahibidir. Böylesine natuk, hatip 
( causeur) deriz. 

İstidat (talent) denilen hususiyette zekaya aittir. İstidat sahibi, 
bir sahada zeki digerinde mahdut olur. Sanayii nefisede, hissiyat 
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inceliklerinde istidat büyük bir amildir. Musiki, resim gibi güzel 
sanatlar ilimden ziyade istidada muhtaçtır. Birinin resme, diğerinin 

musikiye istidadı olur. Bu nisbette birinde görme, diğerinde işitme 
hisleri daha ziyade incedir. 

8 - Tahayyül (imagination). - Zeka ve hafıza; intibaları birbirle
rine mezç eder. Ehemmini mühemminden, sahihini kazibinden ayırır. 
Lakin daima başka adamlar elite çizilen hudut dahilinde kalır. Baş

kalarının yaptıklarını temessül ederler, kendi benliğine sokarlar, 
hakiki malı imiş gibi kullanırlar. Lakin kendileri bir şey hasıl etmez
ler. Zeki ve müstait adam yeni fikirleri, kaşiflerin, dahilerin ihtira
larını benimsemeyi, tekemmül ettirmeyi ve matlup kararda yapmayı 
bilir. Halbuki hayal öyle bir melekedir ki bunun sayesinde ruh al
dığı intibaları birleştirerek, karıştırarak, itiyattan ve görenekten mü
teessir olmaksızın ona yeni yollar döşeyerek büsbütün ayrı bir şah 
rah yaratır. Çok defa mektepte öğrendiklerile iktifa etmez, bildikleri
le, aldıklarile taban tabana zıt şeyler ibdaına muvaffak olur. Buna 
tasnikar tahayyül (lmagination plastique) denir. Öğrendiklerini bir 
makine gibi tekrar edeceğine yeniden bir takım yollar bulur. Hadise
lerle bir heykeltraşın bir avuç balçıkla yaptığı gibi bedialar yaratır. 
O zamana kadar kapalı veya bilinmeyen bir çok hakikatları meydana 
çıkarır. Hayal, dehalar yaratır. 

Hayal fikrin, ruhun feyizli ve hatta müsrif bir validesidir. İbda 
ihtiyacında o kadar ileri gider ki hayalin doğurduğu nefis meyvala
rın yanında pek fena tohumlar da çimlenir. Zeka sahipleri hayalin 
ruya gibi ölçüsüz yürüyüşlerine çok defa ehemmiyet vermez, hatta 
tezyif ederler. Ne büyük ihtiralar bidayette erbabı irfanın istihzasına 
uğramıştır. Pasteur mikrobu bulduğu vakit akademideki tıp üstat
ları zavallı adamla ağlatacak derecede eğlenmişlerdir. Vakıa hayal 
her zaman hakikata kavuşmaz. Öyle de olsa hayal ; bütün melekeleri 
büyüten bir si nedir, ona hörmet edilir. 

Hayal : Fıtratın müstesna ve hasis bir ihsanıdır, iyi kötü, bıra
kın ki o yaratsın, onları düzeltecek, çarpıklıklarını islah edecek, işe 

yarar bir hale koyacak zekalar çok bulunur. İlk fonografı icat eden 
kuvvetli bir hayal sahibi idi. Fakat bu günkü mükemmel salon gra
mofonları teknisiyenlerin, orta zekaların yavaş yavaş islahile mey
dana çıkmıştır. 

Hayal ; malilmat sahasında : arar, kazar, keşfeder. Eski mah1-
matla birleştirir, malumat sahasını genişletir. 

Hayal ; his ve heyecan vadisinde : bedialar yaratır ; hi terimizi, 
zevklerimizi inceltir ; ahenktar bir hale koyar. 
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Zeka ise kendisinden evvel keşf olunan pek çok şeyleri iyi öğre
nir, mükemmel muhakeme eder, iğrisini doğrusundan ayırır. Lakin 
kendi kendisine bir şey yaratamaz. 

Akıl (raison).- Zeka, hayal, hafıza bir adamı mutedil ve makul 
yapmağa kafi gelmez, makul adam (raisonnable) ne fazla zekidir, 
ne çok hayalperesttir. Belki hayata kendini uydurmağa muktedir 
olan, her şeyden faydalanmak yolunu bulan, hakikatı fantaziden ko
laylıkla ayırarak ilersini iyi hesap eden, hayattan çok şey istemeyen, 
kendisi veya başkaları için muzir veya tehlikeli olan heveslerini 
yenebilen adamdır. Hayatta en ziyade muvaffak olan, herkesle ge
çinen bunlardır. Her yerde ve her zaman yaşamasını, kendini say
dırmanın yolunu bulurlar. Ateşin zekasına veya parlak hayaline 
rağmen mücadelei hayatta mağlüp olmakdan müteessir olanlara çok 
tesadüf edilir. Halbuki diğer bir orta zeka hayatın her akıntısından 
istifade eder ve mes'ut olmanın yolunu bulur. İrade ve hissiyatın 
ahenkli ve muvazeneli büyümesi de aklın tarifine girer. O halde akıl 
bir hamur, bir mecun gibidir. Hayal gibi bir şeyin modelini almağa 
kadirdir. Fakat uyuşma kabiliyeti daha ziyade münfeilanedir. Hiç 
bir zaman yeni model yapmağa heveslenmez, mevcutlarla tetabuk
tan memnun olur. Bu melekelerin hepsi irsidir, ana ve babanın ilk 
höcresinde menkuş bir hatıra (mneme) <lir. Talim ve terbiye bunları 
yoktan var edemez, yahut mevcudu kabiliyetinden fazla yükselte
mez. Vakıa bu irsi melekelerin daha feyizli olması terbiyeye bağ
lıdır. Rusya steplerinde, Afrika çöllerinde büyüyen bir adam dehası 
bir radio, bir telsiz telgraf icat edemez. Ancak medeni muhitte bü
yümüş, fen terbiyesini görmüş, kuvvetli bir hayal melekesine malik 
dimağ bu keşfi yapabilir. 

10. Eyilik (Ethique).- Ahlak melekesi; (instinct, sgmphathie), 
merhamet gibi hisler vadisinde büyür. İnsanın yüksek hasleti sevmek
tir. Hiç olmazsa kendine yakın olanları sever. Bir incizap his eder. 
Kadın zevci ve çocukları, erkek karısı ve evlatları, çocuklar ana, 
baba, kardeşleri için bir cazibe , bir sevgi duyar. Birini güldüren 
diğerini de sevindirir ; birini ağlatan diğerine de ıstırab verir. İşte 
bundan karışık bir vazife duygusu veya şuurlu ahlak hasıl olur. Bir 
taraftan ahlak ve cazibe, diğer taraftan benliğini sevmek ve koru
mak cidali başlar. «Altruisme» galebe edince, yani insan sevdiklerine 
ihtiyarile benliğini kurban edince fedakarlık zevki, yapılmış bir vazife 
hoşnudiyeti duyar. İnsanın sevgi ve iyilik meyili yakınlarından dost
larına, daha sonra memlekete, vatana , vatandan insaniyete doğru 
yapılır. Hatta hayvanlara, nebatlara ve temasta bulunduğu eşyaya 



121 

karşı da bir cazibe duyar. Sevdiği bir köpeğin, yetiştirdiği bir fida
nın, taşıdığı bir mendilin varlığına hatıralarını bağlar. 

Şahsın nefret ettiklerine karşı bile eyilik duymak, eyilik dilemek 
bu melekenin kemalindendir. Zaten cazibe hissi akrabadan vatana 
ve insaniyete doğru genişledikce büsbütün umumileşir. Vatan için, 
fen için, insaniyet için duyulan eyilik hissi şahsi cazibeye rehberlik 
ederse şahsi meyil ve arzuyu umumi menfaat yahut ahlaki bir esasa 
uydurmak kabil olur. Egoismasından fedakarlık etmek, başkalarının 

saadet ve ıstırablarına karışmak tabii bir adamda viladidir. En ipti
dai bir adam bile muztaribe yardıma koşar, vatanın ve hemşehrile
rinin acılarını vicdanında duyar. Bu histen mahrum olanları biz 
soysuz, acube sayarız, Akıl züğürdü olmasa bile ahlak yoksuludur. 
Moral melekesi güdük kalmıştır. Hayvanlara, muktedir olursa insan
lara işkence etmekten, komşusunu muztarib görmekten zevk alan
lara tabii adam diye bakamayız. Tabii insanın mayası bu kadar pis 
değildir... Eyilik hissinin ifratı olamaz, bu his ne kadar yükselmişse 
sahibi o derece mükemmel sayılır. İnsana şeref veren memlekelerin 
en büyüğü şüphesiz gayırperestlik ( altruisme) dir, hiç bir vakit saf 
ve pürüzsüz bir akıl ; içtimai ahlaka zıt bir yolda yürüyemez. Ce
miyet düşmanlarım, küçük menfaati için başkalarını feda edenleri, 
ne kadar zeki olursa olsun, tababeti ruhiye tabii adam telakki ede
mez. Onları dejenere, soyu bozuklar arasına kor. 

Vakıa insanın nefsini düşünmesi ( Egozsme) gayrı tabii bir şey de
ğildir, tabiat kanunu iktizasıdır. Fakat egoizme, benliğe teveccüh 
altruisma'nın tamamen zıddı sayılamaz. insan egoizmisini hoşnut 
edecek şeyi sade kendi nefsile uğraşmakta bulmaz, diğerlerini ve 
bütün cemiyeti beşeriyeyi hoşnut etmekle büyük bir sevinç duyar. 
Kendi menfaatini diğerlerine faydalı hizmetlerde arar. Beşer bu duygu 
ile çalışsaydı arz cennete dönerdi. Ne kanunlara, ne hükumetlere 
lüzum kalırdı. Maatteessüf başkalarının eleminden zevk duyanlar, 
komşusunun huzur ve saadetini çekemiyenler beşer kütlesi arasında 
pek çoktur. İşte böyle ruh taşıyanları biz tabii insanlar arasında 
çıkarıyoruz, tam deliler arasına da değil ; delilik hududuna oturtu
yoruz. 

Eyilikte iki duygu hakimdir : Sevgi ve üzgü. Etik melekesi iyi 
büyümüş bir adamın kalbinde beninev'ine karşı bitmez tükenmez 
bir muhabbet ve merhamet hazinesi vardır. Bütün insanları kendisi 
gibi sevmek, hele çocuklarını ve kendinden sonra gelecek nesli 
daha ziyade sevmek, onları düşünmek bu gibilerin şıarıdır. Hatta 
bunlar düşmanlarını da severler, gördükleri fenalıkları çabuk unutur-
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lar, ruhlarının alicenab tarlalarında kin bitmez. Sevginin yanısıra gö
nüllerinde yaşayan : vicdan azabıdır. Bu öyle bir histir ki diğerlerine 
karşı bir kusur ettiği, cemiyetin ahengine aykırı bir falso yapdığı 
vakit kendini hissettirir. O histir ki fena işleri yapmaktan men
eder. Cemiyete ve umuma iyi olanları yapmağa mecbur ve teşvik 
eyler. Yapmağa mecbur olduğumuz iyi bir işi yapamadığımız, insan
lara karşı iyilik borcunu ödemediğimiz vakit isyan eder. Yine bu 
hadisedir ki bizi haz ve zevk verecek keyiflerden uzaklaştırır, onun 
yerine cemiyete faydalı olanları yaptırır, mu zir olanlardan sakındı
rır. Eyilik hissi şüphesiz viladi ve irsidir. Bazı adamlar yaradılışla-

( Şekil - 4) Dimağın müstaraz maktaı .. beyaz ve sincabi cevherlerin 
tevzi tarzı. 

rında ahlak züğürdüdür, inadına egoisttir, nefsinden maadasını dü
şünmez, kendisinden gayrisine ne muhabbet, ne cazibe duyar. Ma
neviyatsız, ahlaksız yaradılmış bu mahlukların insani duygularla mü
nasebeti bunların bir kısmında ya pek azdır ; hiç, büsbütün yok değil
dir, fakat mahdut bir kaç kişiye münhasırdır. Böyle sevgi sahasına 
iki üç kişiden fazlasını sığdıramayan da bir egoistten başka bir şey 
değildir. Mesela sevgisini ancak nefsile evlatlarına veya ailesine 
hasredenler vardır. Dimağda nasıl zeka, hafıza , hayal melekelerine 
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ait merkezler varsa, bu gibi seciye ahlak merkezleri de vardır. Zeka 
da, ahlak ta iptidai halde kalır. 

Bazılarında zeka ve hafıza melekeleri büyüdüğü halde ahlak ve 
seciye hiç büyümez veya dalalete uğrar. O halde ahlaksızlık, soy
suzluk bir çeşit abdallıktır. Dimağın büyümesindeki bir kusurdur. 

11 - Güzellik duygusu (Esthetique), mehasin ve bedayii tak
dir etmek melekesidir. Sanatkarlık ruhi perestliktir. Bidayette san'at 
taklitle uyanır. San'atın gayesi ruhun heyecanlı duygularını uyan
dırmaktır. Güzellikte nazarı dikkate alınacak noktalar: bizde bir duy
gu, bizden hariçte hakikat yani bir madde. iptida hissi anı tavsif 
edelim ki maddei hüsnün evsafını istihraç kabil olsun. Hissi an güzel 
şeyi anlamak ve duymaktır. Lakin gelişi güzel bir haz hissi ile ka
rıştırmamalıdır. Her güzel şey hoştur, ama her hoş şey güzel değil
dir. Hoş demekle faydalı da anlamamalıdır. Bir çok eşyadan istifade 
ettiğimiz halde bize güzel görünmez. Bir çok sanat eserleri de pek 
hoş ve cazip olduğu halde faydasızdır. 

Güzellik duygusu şahsi olmakla da kalmaz, umumileşmesi arzu 
edilir. Bir şeyi sade biz güzel bulmakla memnun olmayız , isteriz ki 
diğerleri de bizim gibi duysun, heyecana gelsin, birisi hissimize iş

tirak etmese büsbütün insan saymamazlık etmesek bile zevki selim
den mahrum olduğuna hükmederiz, hatta ondan haz etmeyiz. 

Güzelliği takdir eden melekeler hangisidir ? Mademki ilk vasfı 

hoş olmasıdır; o halde iptida hassasiyete, dolayısile hayale bağlıdır. 
İkincisi mademki umumi bir kıymet iddia edilmektedir, o tak

tirde ölçü ile münasebettedir. O halde hüsnü an ayni zamanda akla 
ve hayale bağlı, muttarit ve ahenktar bir hoşnudiden hasıl olur di
yebiliriz. 

Bedayi duygusu pek nadir ve pek ince bir meziyettir. Çok defa 
akıl hayalin, hayal de aklın zararına haz duyar. Mesela riyaziyat gibi 
müsbet fenlerde akıl ve muhakeme tamamen hoşnut, lakin hayal 
lakayddir. Rüyada ise hayal mahzuz, akıl ise atıldır. 

Güzel nedir ? Güzeli ne hoş, ne faydalı mazmunlarile karıştırma
malı. O sade hayali ve aklı memnun edecektir. O halde ayni za
manda hem kabili ihtisas, hem kabili idrak olacaktır, güzel şekiller 
ya muhayyel hassas bir cisim, ya mücessem müdrik bir maddedir. 
Kont'un dediği gibi güzel, bir gayesiz gayedir (Forel). 

Güzellik başlıca üç şekilde görünür: (1) Fikir galebe eder, şekil 
tali derecede kalır. (2) Ya fikir ile şekil, akıl ile hayal arasında bir 
ahenk vardır. (3) Yahut fikrin zararına şekil ince ve hoş olur. 

Maddede bir nisbetsizlik olur, akıl ile hayal arasında bir tebayün 
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bulunursa o madde çirkin ve binaenaleyh nahoştur. Maddenin mev
cudiyetine bağlı olmayan tali maddelerde ahenksizlik ve tezat varsa 
gülünç olur. Mesela güzel bir kadının sade saçı dökülmüş, veya 
bacakları kalınsa çirkin görünür. Çijnkü his ve tahayyüllerimizde 
bir tezat vardır. Bedayi fenni ; güzellik kanunları ile bu kanunların 
sanat eserlerine tatbikinden ibaret bir tenkit ilmidir. 

12 - İştiha ve ihtiras ( Appetits et passions). - Ecdadımızdan inti
kal eden bir sevki tabiidir ki şahıs ve nev'in muhafazasını temin eder. 
lçerden gelen karanlık bir duygudur. Bu duyguya cevap verecek 
bir itiyatla müşterektir. İştahayı tahrik eden his daima müz'iç de
ğildir. Yalnız teskini daima hoşdur ve arzu edilir, iştaha ve sevki 
tabii hemen müteradif kelimelerdendir. İrade ile hissiyat sahalarına 
dahil olur. En mümtaz tabii şehvetler açlık, susuzluk, çiftleşmedir. 
Birisi şahsın, biri nev'in muhafazasına yarayan iştahadır. İntikam, 
hiddet, kin, nefrette şehvetin birer çeşididir. İştaha varlığa yarayan 
tabii ihtiyaçların tehvini hududunu tecavüz ederse "Passion~ namını 
alır. İnsanda alışma ve görenek saikasile neşvünüma bulmuş bir 
sürü sun'i ihtiraslar daha vardır: oyun, spor, geyinme merakı gibi. 

13 - Telkin (Suggestion).- Ruhi hayatta tekamülün bir hususi 
şeklidir. His ve hareket başka bir dimağın emrine tabi olur. Mesela 
telkine müstait bir adama (uykunuz var esniyorsunuz) denilse o gayri 
ihtiyari esner. İşte telkin muvaffakiyet vermiş ve şahs tenvim olun
muş demektir .Bu adama kolunu yukarıya kaldırarak (kolunuz serttir, 
aşağıya indiremiyeceksiniz) dense şahıs arlık kolunu indiremez. (Ba
kınız gözünüzün önünde kuş uçuyor) dense, telkine müsait adam 
muhayyel kuşu görür, sonra (kör oldunuz, bir şey göremiyeceksiniz) 
denmiş olsa gözlerinde bir hastalık olmadığı ve açık olduğu halde 
bir şey göremez. İşte bunlar müsbet veya menfi, hissi veya hareki 
telkinlerdir. Menfi telkin bir hareket veya hissi tadil ve ifna eden tel
kine tabir olunur. Bazan telkinde şahıs söylediklerinizin aksini yapar, 
veya duyar, buna zıt telkin denir. Her adam ayni derecede telkine 
müsait değildir. Bazı adamlarda bu kabiliyet çoktur, halk arasında 
böylelerine cher söze kanar, her sözden nem kapar~ derler. 

Telkin tenvimin arkadaşıdır. Hyponose telkin yapmağa müsait 
sun'i bir uykudur, uyku telkin kabiliyetini artbrır. Çünkü dimağın 
faaliyetini tahlil ve tefrik eyler. Uyanıkken yapılan telkinin mihani
kiyeti uyku halindeki telkinin aynıdır, yalnız uykuda dimağın inhilal
leri daha umumidir, halbuki uyanıkken mahduttur. İtikat, sevki tabii, 
taklit, beşerin dimagi faaliyetini idare eden her şey onu körcesine 
itaate alıştırır , ve telkini az çok kolaylaştırır. Telkin ve tenvim 
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hysterie'lere has bir vasıf değildir. Vakıa marazi olarak inhilale en 
ziyade müsait olan hysferie' dir. Hysferie kendiliğinden telkin kabiliyeti 
üzerine müstenit bir hastalıktır. Telkin kabiliyeti her dimağın az çok 
neşvünüma bulmuş bir hususiyetidir, herkes az çok telkine müsaittir. 
İnsan hiç inanmadığı bir şeye bile bir iki telkinden sonra inanmaya 
başlar. Mesela sabahleyin yatağından sap sağlam kalkmış birine, rast 
gelen bir kaç dostu: «sizi bugün biraz solgun ve hasta görüyoruz» dese, 
yavaş yavaş hastalığına kendisi de kani olur, ve hastalığın iztırapla
rım duymaya başlar. 

14 - Kelam (langage).- İnsanı diğer mahluklardan ayırt eden 
kelam fikrin tedavülüne vasıtadır. İnsan meramını üç vasıta ile anlatır : 
Söz, yazı, işaret. Para; altın, gümüş, bakır, kağıt maddi bir kıymet 
tecessüm ettirdiği gibi kelam da fikirleri tecessüm ettirir. Kelam 
mutlak tabirleri, idrakleri, tecessümleri, fikirleri, hulasa bir kelimede 
vicdanın münferit veya müctemi bütün hallerini izah eder. Mesela 
«ile» kelimesile iki veya daha ziyade madeelerin birbirlerile ortak
lığını, beraberliğini anlarız. Balık deyince hayvanlardan bir sınıh , 
siyah deyince rengi anlarız. Aynı şey sesle anlatıldığı gibi, yazı ve 
işaretler de anlatılabilir. Nasıl ki 5 lira, bankonotla, altunla, mecidiye 
ile tecessüm edilebildiği gibi, yazı ve resimle ve işaretlerle de an
latılabilir. O halde kelam bir remizdir. O fikri tecessüm ettirir. Pa
pağanın söz söylemesi bizce tam kelam sayılamaz. Çünkü fikrini 
tecessüm ettirmez, bir nevi yalancı kelamdır. Öğretilmiş, ne oldu
ğunu anlamadığı bir sesi taklitten ibarettir. Fikirler iştiraklerinde 

ahenk ve ittırada tabi olduğu gibi kelam da vazifesini görebilmek için 
ahenktar bir tarzda iştirak etmiş olmalıdır. O halde her lisan müte
hassısı üç ciheti düşünecektir :Sarf yani manalı kelimeler, nahiv yani 
cümle teşkili, ve üslfıp yani fikrin mantıki ve müşekkel tarzda ifa
desi. Bütün bu işler ruhi bir faaliyete, pek karışık bir saiye mer
buttur. Eski Mısırlıların hiyeroglifleri, heykeller, abideler, hilaller, 
salipler, hendese şekilleri, hesap ve cebir işaretleri, fikrin matlu
bunu tecessüm ettirdiği için birer lisan sayılır. O halde lisan tama
men sun'idir. İnsanların birbirini anlaması için vücut bulmuştur. 
İster insan işaretle meramını bildirsin ( langag mime), ister boğazın
dan ses çıkararak (langage oral), ister resimle ve yazı ile tarif etsin 
(langage par ecrif) psikoloji cihetinden lisanın şuurla rabıtası o kadar 
ziyadedir ki onsuz düşünmek kabil olamaz. Hangi türlü sözün olursa 
olsun, iki cihetli vazifesi vardır: Anlamak, anlatmak. Meramını 
anlatmak psikolojinin üç safhasına bağlıdır: İstihzar ( Preparation), 
terkip ( diction), telaffuz ( arficulation). İfham (Expression) için iktiza 



126 

eden bu üç psikolojiyai faaliyet nedir ? İstihzar yani sözü hazırla
mak demek, izah edilmek istenilen, şuurdan harice doğru gidecek 
fikirlerin iştirakidir. Terkip ruhumuzdan bilhassa kelamın tecessümü
dür. Şifahen veya tahriren bir şey anlatmak istediğimizde, dimağı

mızda hatıra tarzında menkuş cümle ve kelimelerden istiane ederiz. 
Terkip söylenilecek ve yazılacak kelimelerin hareki tecessümle

rinin uyanmasıdır. O halde terkibi teşkil eden maddeler dimağda 
dizilmiş kelimelerin hareket tarzlarının zamirde meknuş hatıraların
dan teşekkül etmiştir. Bir kere kelam tarzı intihap olununca dimağın 
telaffuz denilen muttarit hareketlerini icra için hareket emri vermesi 
kifayet eder. Kelimeleri telaffuz bile tamamen tahteşşuur! tarzda icra 
olunur. Telaffuza yarayan bazı merkezlerin harap olması, telaffuzu 
bozar, keza ses çıkarmada rolü olan adalelerin felci, ağız tavanının 

çatlaklığı, hımhımlık tarzında kusurlar yapar. 
Tefehhüm ( comprehension) e gelince : sözle, yazı ile işaretle 

symbole'ler muhatabın hislerini müteessir eder ve mütekellimin fi
kirlerine muvafık hatıraları aynile muhatabın dimağında uyandırır. 

O halde iki şahsın ruhunda, dimağında ayni symbole, ayni fikre de
lalet eder. 

Dimağ ile ruhun ayni şey olduğunu isbat edecek kıymetli bir de
lil de kelamdır. Tahriri, şifahi, işari her şekil için dimağda hareket 
merkezleri, kelam terkibine yarayan hususi nahiyeler vardır. Anlat
mak merkezleri kışrı dimağda, anlamak merkezlerinden ayrı yerler
de bulunur. Bazr dimağ hastalıklarında hasta pek güzel işitir, pek ala 
konuşur, halbuki başkalarının söylediklerini anlayamaz. Adeta işit

tiği, bilmediği bir lisan gibi. Bazıları da başkalarının sözlerini pek iyi 
anlasa da kendi düşündüğünü anlatamaz. Şu iki vak'ada dimağın 
ayrı ayrı mahalleri, birinde ifham, diğerinde tefehhüm merkezi has
tadır. Biri söylenilen sözlerin telaffuzu için muttarit hareketleri icra 
edebilir. Diğeri işittiği kelimelerin hatırasını muhafaza eder. Halbuki 
her ikisi pek kolaylıkla yazılmış şeyleri anlarlar, okurlar, kopye 
ederler, çünkü tahrir merkezleri sağlamdır. 

Tefehhüm de ifham gibi derece derecedir. İşitilen kelimeler bir
birıle iştirak eder ve dimağca temessüle müsait bir hal alır. 

Hafızamızın sadakatsizliğinden, her dakika hatıralarımızı karış
tırdığından evvelce bahsetmiştik. Kelam, bilhassa tahriri kelam, ha
fıza kusuruna çaredir. Savti symbole'le fikirleri tecessüm ettirir. 
Fakat yazı ve tab sayesinde o fikirler müstakir kalır. Meşhur söz
dür, söz uçar, yazı kalır ( Verba volant, scripta manant). 



127 

Ruh merkezinin teşrihi 

Sinir manzumesini, küçüklüğünde bir büyüklük var olan gayet 
maharetle yapılmış bir elektrik makinasına benzetebiliriz. Dinamosu 
doğrudan doğruya dimağın kışrı sincabi kısmı ; tali cihazları da di
mağın kaidesindeki cismi muhattat ve seriri basariler, nuhaı şevki, ve 
bütün vücude yayılmış asabi ukdelerdir. Elektrik makinesindeki teller 
yerine gerek merkezleri birbirine birleştiren, gerek vücudün muhte
lif noktalarına rapteden asabi lifler kaim olmuştur. Sinirlerimiz asab 
manzumesinin asıl dinamosu değildir. Onlar dimağın emirlerini mu
hite nakleden, keza hariçten his uzuvlarımızla gelen tenbihleri dima
ğımıza götüren basit teli erdir. Kışrı dimağdaki eh rami höcrelerin 
kaidelerinden çıkan lifler dimağ nısıf kürresinin cismi ebyazını teşkil 
eder ve aşağıya doğru ta nuhaa kadar sarkar. Nuhaın ön karnın
daki ehrami höcrelerden çıkan beyaz iplikçikler de sinir ismini 
taşıyarak bütün vücude yayılır. 

Bir piyanoda parmağımızın dokunduğu kemikcikler kışrı dimağ

daki höcrelere, piyanonun arkasındaki teller, o höcreden çıkan 
sinirlere pek benzer. Her kemikciğin arkasında hır kordon olduğu 
gibi, her höcrenin de böyle bir siniri vardır. Bir höcre bu istitalesile 
beraber birlik teşkil eder ki biz ona «neurone;, diyoruz. Sinir cümle
miz belli başlı bir mevcudiyet sahibi böyle milyonlarca nöronlardan 
yapılmıştır. Her nöronun ehrami bir höcresi birde kaidesinden çıkan 
axone'u vardır. Nöronun pek mühim bir hususiyeti vardır : Asıl höc
renin cismi harab olursa ona aid üstüvani mihver de mahvolur. Bi
lakis axone 'nun kesilmesi asıl höcrenin hayatına sui tesir etmez. 
Vücudün diğer höcreleri gibi nöronu teşkil eden höcrei asabiyede 
bir nüve ile bir protoplazmadan ibarettir. Protoplazma höcrenin ha
yatlar maddesi nüve ise protoplazmanın sinesinde beslenen hayat 
merkezidir. Asabi höcreler ehram veya mahrut şeklindedir. Bu höc
renin iki türlü istitaleleri vardır. Bir kısmı adetçe çok ve höcrenin 
protoplazmasile ayni manzaradadır, isimleri protoplazma istitalesi 
«prolongements protoplasmiques» dir. Pek çok şubeli kısa ve kalın 

istitalelerden maada höcrenin uzun ve tek bir istitalesi daha vardır. 
Buna da üstüvani mihver «cylindraxe» veya asabi istitale «prolon
gement nerveux» denir. Bu istitale pek ince iplik çilelerinden ibaret
tir. Bu hüzeymeler höcrei ehramiyeye girince birbirinden ayrılır ve 
nüvenin etrafında bir ağ yapar. Höcrei ehramiyeden çıktıktan bir 
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müddet sonra mihveri üstüvani süt beyaz renkte ve fevkalade ziyayı 
kasir «gamdı nuha» denilien bir madde ile hariçten bir üstüvane tar
zında ihata olunur. Mihveri üstüvaninin tabiatına göre höcrei ukde
viyeler değişir. Höcrei ukdeviyelerin bazısı merkezidir. Mihveri 
üstüvanileri pek az mesafede diğer mücavir höcresinin sathına 
dokamr, nihayet bulur. Buna Golgi'nin ikinci sınıf höcreleri der
ler. Golgi'nin birinci sınıfında menşeine yakın mihveri üsstüvani bir 
kaç şube verir. Lakin hemen bir miyelin gamdı ile örtülür. Artık 
bazı nadir inkısamlardan maada teşaup etmeksizin temadi eder. 
Gamdini kaybetmediği halde pek uzun bir mesafe seyrettikden sonra 
adalelerde, ya azai havasta, yahut uzaktaki diğer bir merkezi asa
bide nihayet bulur. Bu uzun yolda isimi değişir, asab olur, nihayete 
doğru bazıları küçük hüzmei lifiyelerden ibaret şecereler teşkil 
ederler. Gamdı nuhaileri git gide inceleşir~ sonlarına doğru adeta 
kalmaz. Bazıları cildin huleymeler etrafında veya kılların köklerınde 
yumak şeklinde biter. Bazıları bir kuş pençesi gibi diğer ukdevi 
höcrelerin etrafında nihayet bulur. Çoğu da adali liflere gidip takılır. 

Nöronların sayısı artmaz hatta zamanla bir kısmı zarara uğrar, 
harab olur, yerine yenisi gelmez. Beslenmekle ve idmanla da mik
tarı artmaz. Doğduğu vakit bir adamın her hangi asabındaki liflerin 
adedi ne kadarsa kahilkende de o miktardır, sade yaşlandıkca ka
lınlığı artar. 

Asab sistelJ!i gayet ince dokunmuş bir nesiçtir. En ince lifi asabi
lerin kutru hemen bir milimetrenin iki binde biridir. Büyük: bir höc
rei ukdeviye ise nihayet bir nokta kadardır. Dimağın kışrı, sincabi
dir ve bu höcrelerle doludur. Merkezi sırf beyaz asabi lifler, yani 
mihveri üstüvanilerdir. İnsanlarda cümlei asabiyenin en mütekamil 
kısmı nısıf kürreler ve bilhassa onun kışrı dır. Erkek kah illerde dimağ 
1200 gramdan 1650 grama kadar ağır ; halbuki murdar ilik ve 
ukdeler ona merbut ve nisbeten çok küçük görünüyor. Fıkralı 

hayvanların aşağı sınıflarında ise dimağ diğer merkezleri pek az 
mütecaviz ve ehemmiyeti noksandır. Dimağ insanda ruh uzvudur. 
Onun için dimağ aynile insandır denilebilir. 

Her adale bir takım asabi liflerden müteşekkildir. Her lif bir höc
redir. O da tıpkı höcrei asabiye gibi asıl unsurlardandır. Harab olur 
veya istihaleye uğrarsa tamir olunmaz. Bir adale kesilse lifler uç uca 
birleşmez, aralarında bir munzam nesiç peyda olur. Her lifi adalinin 
asabi bir gusnu vardır. Harekete ait emir ve kuvvetleri dimağdan 
adaleye getirirler. Vücudün esaslı adaleleri yani muhattat olanlar 
irade tesirilc sür'atle tekallüs eder. Bu adaleler nuhaı şevkinin ku-
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runu kuddamisinden çıkan asabi gusunlarla ihya olunur. Bir defa 
daha tekrar edelim ki nuhaı şevkinin kuddami karın dediğimiz cev
heri sincabisinde tıbkı kışrı dimağ gibi höcrei ehramiyeler vardır. 
Kudami karın dimağın kaidesinde sincabi nüveler dediğimiz kütleler 
teşkil eder ki bu nüvelerden yüze yayılan on iki çift sinir çıkar. 
Bundan maada barsakları, kan damarlarını ve guddeleri ağır ağır 
tahrik eden melsa lifleri dediğimiz bir çeşit adale daha vardır. Bu 
adaleler irade ve şuuıumuzdan müstakildir, kendi kendine hareket 
eder. Vücude yayılan bazı ukdevi höcreler ianesile bilhassa sem
pati ukdenin müşekkel olduğu höcrelerle hareket ederler. Kendi
lerinden çıkan asaplarla beraber ayrı bir nöron manzumesi teşkil 
eder. Bunların bazı cenbi şubeleri dimağa ve nuhaı şevkiyede girer, 
bu sayede dimağın emirlerini aldıkları gibi bazı teessüsleri de ru
humuza naklederler. Ukdei sempatiyelerin vazifeleri kalbimizin, 
damarlarımızın, barsaklarımızın hareketlerini tanzimdir. Yüzün kı

zarması veya solması cenbi şubeler ianesile gelen bir his veya id
rakin dimağa fevkalade tesiri ile damar daralmasından veya geniş
lemesindendir. O halde bütün vücudümüz asabi cihazların makam 
veya güzergahıdır. Lakin bunlar ya dimağ ve nuhadan çıkan sinirler 
gibi doğrudan doğruya veya ukdevi asaplar gibi bilvasıta dimağın 

emri altındadır. Nuhaı şevkinin bütün nöronları da dimağa mülhak
tır. Mamafih yalnız nuhaa gelen ve refleks denilen müstakil recfeleri 
de yapabilir. 

Yarım asrı mütecaviz bir zamandır hayvanlar üzerinde yapılan 
tecrübeler ve dimağ hastaları üzerindeki müşahedeler, üst üste 
mevzu nöronlar ianesile his uzuvlarının aldığı tahrişleri dimağ kışrı
nın muayyen mahalline götürdüğü ve bilakis her grup adalenin mut
tarit hareket emrini dimağın ayn bir parçasından aldığı neticesini 
meydana koymuştur. 

Dimağın her nısıf kürresi üç fustur : önde cephi fus, arkada ka
favi fus, yanda ve aşağıda sudgi fus. Cephi ile kafavinin arasında. 
lakin ülvi kısımda, cidari fus denilen bir kısım daha vardır. 

Görme siniri ziya tahrişini tabakai şebekiyeden fussu kafavinin 
bir kısmına, işitme siniri kulağa gelen sesleri fussu sudgiye nak!e
der. Fussu cephi ile kafavi ara ında merkezi tabir olunan iki tcl
fif daha vardır. Bunlar Rolando şakkı denilen bir ) arıkla ön ve 
arka telfif diye ikiye ayrılır. Bu iki telfif ile mücavir kışır ak anımda 
hareki merkezler bulunur. Bu merkezler muttarit hareketleri yap
mak için lazım gelen emir ve kuvveti muhtelif gurup adalelere 
sevkeder. Bacağın, kolun e yüzün hareketlerine tah L edilmis 

9 
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merkezler bu telfif üzerindedir. Süfli tarafın merkeziikuddami telfifin 
yukan kısmına, kolunki mutavassüa, veçhinki süfliye tesadüf eder. 

( Şekil - 5 ) Dimağ kışrında höcre tabakalar 

Kışrm diğer nahiyeleri tekeHüme mahsus merkezleri havidir. 
Tahriri veya şifahi kelamın ifham ve tefehhümüne yarayan merkez
ler orada bulunur. Sol sylvius nahiyesine tevafuk eder. Bu nahiye 
şifahi veya tahriri kelamın ifhamma sudgi nahiye şifahi kelamın te
fehhümüne, fussu kafaviye yakın olan da tahriri kelamın idrakine 1 

yaradığı bu nahiyelerde mevzii hastalık olunca bu vazifelerin bo
zulmasından anlaşılmıştır. Sag m ıf kürrede ayni noktalar tahrib 
olunsa bu vazifeler bozulmuyor, o hal e yalnız sol nısfı kürre bu 
işlerle alakadardır. Maamafih bilgilerimizin ince ve derin· olmadığını 
da iptidadan öyliyelim. Bizim iki m ~ıf ·ürrei dimağımız vardır ki 
cismi sefeninin lifi tesalüplerile birbirile iştirak ederler. Basala hi-
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zasında sağ dimağdan çıkan lifler sol tarafa geçer, sol taraftaki de 
bu suretle tesalüp eder. O halde dimağın sağ tarafı nuhaı şevkinin 

Cl - VIII Rakabi nuhadan çıka~ 
sinirler 

Dl - XII Zahri nuhadan çıkan 
sinirler 

LI - V Katani nuhadan çıkan 

sinirler 

Si - V Aczi nuhadan çıkan sinirler 

Co - l Nuhaın en alt kıt'alanndan 

çıkan sinir. 

( Şekil - 6 ) Bel kemiğinin içinde 
murdar ilikle cezirlerin ve 
fıkraların münasebetleri 

ve vücudün sol tarafı ile münasebettedir. Hayatta bu nısıf kürreler
den yalnız birinin çalıştığı çok vakidir. Netekim yazı yazarken, dikiş . 
dikerken ve daha pek çok işlerde sağ eli kullanıyoruz. O halde sol 
nısfı kürre ile çalışıyoruz. İfham ve tefehhüm merkezide, sol nısfı 
kürrede olduğu için konuşurken de bu faaliyette demektir. Fu su 
cephide tevki kabil olmamıştır. Bu fossun kışrı ruha karargah, ) al-
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nız fikri mesaiye tahsis edilmiş gorunuyor. Fikirler ve hatıralar bu
rada birbirile iştirak ediyor. Fikirlerin iştiraki diyince maddi bir şey 
anlaşılmasın, mesela her tel üzerinde bir fikir dolaşıyor sanılmasın, 
biz adale ve beş hisse mahsus tevkilerden gayrisini henüz tanımı
yoruz. Fikir iştiraklerinin tevkii o kadar karışıktır ki hali hazırda ona 
dair değerli faraziye serdi mümkin değildir. Dimağın kışrındaki nö
ronların aksonları cismi ebyazdan geçerek nühaı şevkinin kumu kud
damiyesinde veya hasala ve hadbede, bazı nüvelerde nihayet bulur. 
Dimağın kaidesinde striatum, substantia nigra, couche optique gibi 
sincabi büyük nüveler daha vardır. Bunların vazifesi havas ve ha
reki aza ile münasebette olmak, bilhassa vücudün tevettüriyetini te
min etmektir. Otom otizme hadimdir. 

İfa ettikleri vazifenin ehemmiyeti yüzünden kaidede olan bu tali 
sincabi merkezler insanlardan ziyade hayvanlarda büyüktür. Mesela 
seriri basari bir taraftan hadbei tev' emiyei erbaa, diğer taraftan 
vahşi cismi rikebi ile münasebettedir. Keza strfotum hareketleri 
muttarit yapabilmeğe yarar, vücudün umumi tevetrürünü tanzim 
eder. Striatum'ün ürkmek, couche optiq11e'in gülmek ile münase
beti olduğu da söyleniyor. Dimağçe de muvazene aletidir. 

Dışardan ihtisas almak, onu hatırasında saklamak, eskiden sak
ladıklarile meze ve mukayese ederek muhakeme yürütmek, bir fi
kir teşkil etmek, o fikri muayyen bir irade ile hariçte tatbike mu
vaffak olmak. hayvanların hepsinde az çok varsa da insanda en yük
sek dereceye varır. Beş on höcreli hayvanlar bile dışardan his alır, 
hareketle mukabele eder. Vakıa bunlar da henüz ayrı bir dimağ 
veya murdar ilik sistemine tesadüf edil ıniyor. Lakin karınca ve an
larda merkezi asab sistemi vardır. Fıkralı hayvanların ilk sınıflarmd<ı: 
cimcime ve onun içinde belli başlı bir dimaö- yoktur. Nuham yu
karı kısmında bir höcre yığını vardır ki sinirlerin merkezi vazifesini 
görür . Balıkların çoğunda bir kafa tasına ve bunun içinde bir dimağ 
ve basalaya, dimağçeye, görme ve koklama liflerinin gittiği muta
vassıt dimağa tesadüf ediliyor. Bu kısımlara eski beyin Paleien
kephalon, asıl nısıf kürrelere de yeni dimağ Neenkephalon denir. 

Zahifelarda ve kuşlarda nısıf kürre vardır, sade memli hayvan
ların ilk sınıflarının kışrı düzdür. ((Gyrencephale» dir. İnsanlarda nısıf 
kürreler kemalin en yüksek derecelerine varır. Rahim dahilinde 
üçüncü ayın nihayetinde nısıf kürreler alacağı şekli alır, üstten ve 
yandan dimağın diger kısımlarını örter. O zaman Sylvius yanğını 
teşkil eder. Fussu sudgiler meydana çıkar. Beşinci ayda diğer mü
him girintiler, çıkıntı '. ar belirir ve doguncaya kadar kemalini bulur. 
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Nısıf kürrelerin kışrında höcreler tabaka tabakadır. Bu tabakalar 
muntazam bir mimariyi takib eder. Diğer hayvanlardan esaslı surette 
farklıdır. Bu tabakalar üçüncü ayda teşekkül etmeye başlar. Seki
zinci ayda kafa fussu da teşekkül eder. Yeni doğan erkek çocuk
larda dimağın ağırlığı 350 gram, kızlarda 330 gram kadardır. Erkek 
kahilin beyni 1200 - 1650, kadının 1100-1450 gram bulunuyor. Daha 
ağır olanlar da var. Mesela bir Bavyeralının 2222 gram ve şair 

Turgenief'ın 2012 gram bulunmuştur. Avrupalıların dimağı diğer 

ırklardan , mesela sarılardan ziyade imiş. Avrupalılar arasında ari 
yani cermen ırkının 100 gram kadar fazla olduğunu Waygandt ya
zıyor. Amerika zencilerinde daha az. Avustralya büsbütün azmış .... 
İnsanlarda vücudün sıkletine göre dimağın ağırlığı 1/ 35 dir. Nuhaı 
.şevki ile dimağ sıkleti arasındaki nisbet 1/ 50 dir. Kadın beyni erkek 
beyninden onda bir nisbette küçükmüş .... 

Dimağın ağırlığı ile zekaya hükm edilemez. Çünkü zeka bütün 
dimağda değil , dimağın ancak kışır kısmındadır. Bütün dimağın 
sıkletinin yüzde 85 i nısıf kürrelere aittir. Dimağın kışır kısmı da 
bütün dimağın yüzde kırk üçüncü teşkil eder. Aklen yüksek olan
larda dimağ tartıca fark etmez. Zoologie mütehassısı Haeckel pek 
ihtiyar olduğu halde dimağı 1575 gram bulunmuştur. Bu bile müs
tesna sayılır. 

Seririyat, elektrikle tecrübeler, mikroskop araştırmaları , dimağı 

muhtelif sahalara ayırmanın kabil olduğunu gösteriyor. Oscar ve 
Cecil'e, Vogt'a, Brodmann'a, Pfeiffer'e, Economo'ya göre myelo -
arşitektonik iki yüz saha vardır. Büyük kısmı hareki impulse'lerin 
ve hislerin makamdır. İnsan doğduğu vakit dimağın telfifleri , lifleri , 
höcre tabakaları hepsi teşekkül etmiştir, ama daha olgun bir hale 
gelmemiştir. Muhtelif zamanda asab lifleri myeline'le örtülür. İptida 
his lifleri, daha sonra hareket lifleri myeline den bir yatak içine bü
rünür, halbuki dimağdan ve nuhadan çıkan axonlar , ki onlara sinir 
diyoruz , ancak ikini ve üçüncü yaşta kemale gelir. Dimağ ve nuha
daki myeline ancak dokuz, on ay zarfıında adam akıllı örtülür, di
mağın ve nuhaın kemik mahfazasile aralarında bir su tabakası var
dır. Bu su yeni doğmuş çocukta ancak 40-60 santimetre mikabı , 

8-10 yaşında 100-120 santimetre mikabıdır. Yeni doğan çocuğun 
başı büyüktür, o zaman dimağın sıkleti vücudün yüzde onu nisbe
tindedir. Kahillerde ise yüzde ikiye yakındır. Dört aylık ceninin 
başının muhiti 12 santimetredir, doğduğu vakit 34, üç aylıkken 41, 
allı aylık 43, dokuz aylık 45, bir yaşında 46, iki yaşında 48, sekiz 
yaşında 52, onbeş yaşında 54,3, yirmi yaşında 56,8 dir. 
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İlk altı ayda kafa sür'atle büyür, ilk iki yaşta büyümesi ziyade
cedir. 12-15 yaş arasında erkek çocuğunki kızlardan biraz geri 
kalır, vücudün ağırlığı da değişir, iptida baş, bilhassa kafa tası 
büyük, bacaklar kısadır. Bu baş büyüklüğü bütün vücude nisbetle 
geri kalır. 

İşte aklın, ruhun yeri dimağdır. Akıl pek karışık bir vazifedir. 
Bleuler' e göre akıl muhitine uymak ve ondan istifade etmek kud
retidir. Zekanın esas amili diğerlerinin söylediğini anlamak ve işit

tiğini yapmak, yeni materyel ve eski hatıraları birleştirerek mantıki 
ve doğru fikri teşkil etmektir. 

Akıl hyvanların hepsinde vardır. Protoplazmada bile kanşıkca 
bir cümlei asabiye olduğu görülüyor. Biyolojist ve psikolog'lar akıl 
kaidesini dört dereceye ayırırlar. (1) Tropizma, (2) Refleks, (3) sevki 
tabii (instinct), (4) düşünme veya zeka ((Reflexion, intelligence», 
Canlı bir varlık muhitine karşı mustakil bir aksülamel gösterir, kı
saca, münebbihlere cevap verir. Bu vasfı basit bir mihanikiyet diye 
izah edemeyiz. Bir chimiotaxie positive veya negative, bir barotaxie 
positive veya negative'le de izah yakışık almaz. c.anlı madde harici 
münebbihe karşı otomatik ve körkörüne bir aksülamel vermez, me
sela bir höcreden ibaret amiplerin verdiği taamül en basitidir. Amip 
yiyecek almak için yanaşır, mazarat göreceğinden kaçar. Tropisma 
dediğimiz bu hali protozoerlerde, nebatlarda ve iptdai hayvanlarda 
görüyoruz. Öqüne bir mania çıkınca geri çekilir. Ondan uzaklaşın
caya kadar muhtelif istikamet alır. 

Akese ((Reflexe» yer solcanlarında, annelida'larda görülür. İnsan
ların nebati hayatı da reflexe derecesindedir. Sinirlerin otomatik 
sistemi, melsa adaleleri ve guddeler yardımile bu akese tanzim olu
nur. Sevki tabii daha karışıktır. Bazı haşerelerde ve arılarda görü
lür. Zooloji sınıfı yükseldikce dimağ kaidesindeki nüveler teşekkül 
eder. 

Zeka ise aklın en yüksek derecesidir. Kışrı dimağı olan hayvan
larda olur. Kışrın eski kısmı «archipallium ,> ,şemmi ve haşevi vazifelerle 
münasebettedir. Yeni neşvünüma bulan kısım «neopallium», yüksek 
ruhi vazifelerin karargahıdır. Kışri vazifelerin hepsi neopalliumdadır ~ 
Hayati tecrübelerin akümülatörü, terakkinin rehberi, tarzı hareketin 
nazımıdır. Neopallium kuşlarda bir kaç nöronun iştirakile, insanlarda 
ise sayısız nöronlarla teşekkül eder. 

İnsanlarda erkek beyni 1200 - 1650 gram kadardır demiştik, 
1350 gramlık bir beyinde 1060 ı nı ıf kürrei dimağ, 290 ı 
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diğer kısımlardır. Kadında 1225 gram dimağın 900 ü nısıf kürreler. 
270 i diğer kısımlardır. Halbuki balıklarda nısıf kürrei dimağiyeler 
pek küçük, diğer kısımlar büyümüş, hakim vaziyet almıştır. 

Dimağla ruhun samimiyeti 

Görüyoruz ki dimağ akli ve asabi faaliyetlerimizin büyük merke
zidir, dimağın garib bir hassası vardır, acıyı duyar da kendi nescin
de olan afet ve ıztırabı duymaz , kendi yarası acımaz. Vakıa act 
duymak şuuri hadisedir. Ya dimağın altında bulunan nöronlardan 
gelen tahrişler dimağı faaliyete getirir, yahut eskidon süfli merkez
lerden gelen tahrişler hatıra tarzında dimağda bir müddet kaldıktan 
sonra uyanır, tabiri aharla ihtisas ve elem idrak gibi dimağın faali
yetine ve taharrüş haline tevafuk eder. Bu tahrişler iki suretle olur: 
ya havas uzuvları veya tali asabi merkezler aldığı intibaları dimağa 

götürür, yahut kışırda evvelce mevcut hatıralar hususi bir tarzda 
taharrüşle, müşterek bir dimağ faaliyeti ile ihya olunur. 

İhtisasdan, elemden, idrakdan gaye hariçte geçen muhtelif ha
diselere dikkati teşviktir. Binaenaleyh bu hadiseleri kendisine değil, 
onlara sebep olan harici ateme atfa alışır. İdrakimize maruz kalan 
çeşmeyi, sokakta; bir sesi, karşımızdaki şahısta; bir acıyı, vücudümü
zün herhangi bir mahalinde ararız. Halbuki bütün bu hadiseler 
(görmek, işitmek, acı duymak) dimağımızda cereyan ediyor, dışarda 
değil . . . Dahili bir taharrüş ile hatıralar uyandığı vakit dimağı mızın 
haricinde bunlar mevcut olmadığı halde bile hayalen çeşmeyi, sesi, 
parmak acısını hissediyoruz. Ayağı betir edilen bir şahıs gibi bizde 
galata duçar oluyor, ve dimağımızdan geçenleri hariçte canlandırı
yoruz. Bazı kuruntuların ağrılan da bu tarzda hasıl olur. İhtimal 
haricin tahrişlerini dimağa nakleden merkezi nöronlarda dimaği 

hatıraların müşareketi yüzünden galat ve hayal dediğimiz yanlış 

duygular hasıl oluyor. Dikkate alınacak bir nokta daha : bütün vü
cudun ıztıraplarını duyan dimağ bizzat kendi nescinin acılarına karşı 
duygusuzdur. Hissi asaplar; değil yalnız seyirlerinde, menşelerinde , 

mesela ukdei şevkiyelerde (bilhassa beşinci ve yedinci çiftin his i 
şubesinin çıktığı Gasser ukdesinde), nuhaı şevki ve baslanın muhtelif 
noktalarında, dimağın kaidesinde tenbih edilince her hayvanda şid
detli ağrı olur. Süfli hayvanlarda basala ve saire gibi uzuvların esa~ lı 
vazifeye malik olduğu düşünülür \ e dimağının pek iptidai bulundu-
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ğu mütalaaya alınırsa bu aşağıki merkezlerin duyguya, bahusus acı 
duygusuna mahal olduğunu kabul etmek İcab eder. Forel'e göre 
dimağın kendi afetlerine karşı duygusuzluğu, yüksek sınıfa ait hay-· 
vanlarda, bu uzvun sonradan neşvünüma bulmasından, yalnız sinir 
cihazı ile kendisine intikal eden taharrüşlerle çalışmasındandır. Za
ten kafatası doğrudandoğruya ağrı yapacak sebeplere maruz kal
masına mani teşkil eder . 

. Ruhi hadiseler sübjektiftir, herkes onları kendi nefsinde duyar. 
Bu hadiseler psikolojinin mevzuunu teşkil edecektir. Şuur yahut 
vicdan ; hislerile, idraklerile ruhumuzun muhtevası yani subjektif 
ruhi faaliyetimizdir. Psikolojice şuurun malı olmıyan, tanılmıyan bir 
şeyi ruhi halimiz diye telakki edemeyiz. Bir adamın mazide ve ha
zırdaki ruhi hadiselerinin hey' eti mecmuasına şuurunun muhtevası 
(Contenu de la conscience) deniyor. Bizim doğrudan doğruya bile
ceğimiz şey kendi haleti ruhiyemiz, yani şuurumuzdakilerdir. Bir 
hissin şuuri olmas1 için onu diğer hislerle ve hareketlerle tashih ve 
hatıra suretinde tesbit etmek, hatta varlığımız devam ettikçe yapa
cağımız mukayeselerle daimi surette tadil eylemek İcab eder. Bu 
veçhile harici alemi eyiden eyiye tanımayı öğreniyoruz. Hayatta 
başımızdan geçen tecrübeler daimi tarzda vicdan hadiselerini zen
ginleştiriyor. Bir idraki diğer hislerimizle elde ettiğimiz idraklarla 
mukayese ederek hatalarımızı düzeltiyoruz. Alemi haricinin böylece 
sarih tarzda bizöe tecessüm edişine, tanıma ve bilme {Connaissance 
et savoir) diyoruz. His uzuvlarımıza hariçten gelen intibalar dima
ğımızın nöronlarında birbirile karşılaşır ve tashih olunur. Haricin 
gayri sarih malumatına istinaden hadiseler ve kanunlarına ittila pey
da ediyoruz. 

O halde dimağımız iki tarzda mütalaaya şayandır. Bir kere ru
humuzun, şahsımızın, benliğimizin uzvudur. Kendini müşahede ve 
tetkik eder. İkincisi aynı zamanda bizden haric olarak mütalaa et
tiğimiz alemin, hiç olmazsa, yakınımızın aynasıdır. Binaenaleyh şuur 
fabirile ruhi hayatımızın deruni müşahedesi ile asabi seyale (Neu
rocyme) vasıtasile hariçte mesela diğerlerinde müşahede olunan 
hayatı anlıyacağız. 

Bilelim ki : (1) Her adam kend· vicdanını tanır. Lakin kelamla 
fikir müdavelesi sayesinde hemcinsinin, hatta yüksek sınıf hayvanların 
da bir şuuru bulunduğunu, deruni müşahedeleri olduğunu istintac 
eder. (2) Hali şuurun dimağ harici hayata dair bilgileri mantıki is
tintaçlarla hasıl olmaktadır. 
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Madde , iktidar, mevce gibi bu da taakkul mahsulüdür. Ohalde 
onu sarih müşahedeye irca kabil olamaz. 

Tecrübe bize muhakkak surette gösteriyor ki ruh tabirinden an
ladığımız beşerin şuuru muhtevası veya ona benzeyenidir. Böyle bir 
ruhun da dimağsız mevcudiyeti kabil olamaz. Yine eminiz ki her 
ruhi tezahür dimağımızın nöronlarında asabi bir faaliyet dalgasile 
karşılaşmaktadır. 

Dimağ ve asablarımızın her faaliyeti böyle şuuri değildir. Bir 
kısmını laşuuri, otomatik ve aksevi diye yadediyoruz. Bunları iyice 
anlamak için bir misal gösterelim : 

İnsan uyandığı zaman ruyalarını hatırlamaya çalışırsa karmaka
rışık düşüncelerden teşekkül etmiş uzun, zincirleme bir sergüzeşt 
derhatır eder, ve hafızasında tesbite muktedir olur. Halbuki uyan
dığım vakit gördüğüm ruya ne idi diye düşünmez ve bahusus uy
kusu iyi ve kısa olursa hepsini unutur ve ruya görmediğini zanne
der. Ohalde faaliyeti ruhiye bazı iştirak tarzı sayesinde laşuuri, 
halbuki bazı gayrı sarih vasıtalarla şuuri oluyor. Filhakika ruyadaki 
şuurla uyanık şuurlarımız aynı şeydir. Psikolocyai bir müşahededir. 
Somnanboller pek karışık işler yapabilir. Ahenkdar ve muttarit 
birtakım işleri teselsül ettirebilir. Somnanbollerin yaptığı hareket ne 
kadar muntazam, düşündüğü fikirler nekadar insicamlı olursa olsun 
uyurken bütün hareketleri ve fikirleri laşuuridir, çünkü uyanınca 
hiçbir şeyi bilmez hatırlamaz. Hypnose hali de öyledir. Bazı bir 
adam usulü dairesinde öyle tenvim edilir ki ne gürültü edilse , ne 
birşey batırılsa duyar. Böyle olmakla beraber bu gürültü veya iğne 
batması dimağında bir intiba bırakır. Bir müddet sonra şahıs yeni
den uyutulsa ilk uykusunun bütün tafsilatını verebilir. Yani ozamana 
kadar şuuruna mal etmediği herşeyi hatırlar, o zamana kadar la
şuuri olan bir mazi birdenbire nurlanır, şuuri olur. Şu saydığımız 
Iaşuuri idraklar, fiiller hakikatte ruhun şuurlu halleri arasında bir 
teferruku itti saldır. Bu teferruku ittisal sayesinde şuuri teselsül sa
hası fevkalade genişler. Tenvim ve seyri filmenam hallerinde değil, 
adi hallerde uyanıkken bile mazimizin şuuri varlığının büyük kısmı
nın heder olduğunu itiraf etmeliyiz. En iyi bildiğimiz şeyleri bile 
yavaş yavaş unuturuz. 

Şu mülahazattan fevkelade ehemmiyetli bir eser meydana çıkı
yor. Laşuuri sözü doğru değildir. Ruhi faaliyetimizin büyük kısmı 
şuuri iken dikkatimizi başka şeye sarfettiğimiz vakit Iaşuuri olur. 
Böyle vazifevi nisyanlar, infiraki hadiselere aittir. Okumayı yeni 
öğrenen bir çocuğa okumaya çalıştığı her harfin şekli şuuridir . 
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Halbuki iyi okuyabilenler bütün kelimenin bile şuurlu olduğunu 
hatırlarına getirmezler. Kendisine yaklaştığımızı duyunca kaçan su
daki balığın dimağı o kadar iptidaidir ki ... 

Asabi faaliyetimiz nekadar iptidai bir halde olursa olsun asabi 
bir seyalenin ini kası dır. Vicdan dediğimiz bu yüksek inikas da Psi
koloji kanunlarına uyar. Dikkatimizi teksif ile hatırladığımız müş
kül asabi hadiselerin en ehemmiyetlisi, en karışık akesesi yüksek 
şuur benliğimizin, dahili hayatımızın , bir kelime ile psikolojimizin 
esasını teşkil eder. Şuuraltı (Subconscience) da ise unutulmuş her 
ruhi hadise, nekadar zayıf olursa olsun şuuri iken rabıtasının az ve 
nakıs olmasından dolayı atılmış, itilmiş (refoule) hadiseler vardır. 

N\~51 hubeybeler; 

--Lı&IE..ıl~.-...ıc---- Hücre 

j)~ndri t · 
,_nüve~\ 

( Şekil - 7 ) Bir hücrei asabiye 

Bazı nevi şuuraltı daha vardır ki yüksek şuurumuzla ne sarahaten 
iştirak dedir, ne de hatiralarla münasebette bulunur. Bunlar tali asabi 
merkezlerin faaliyetine merbuttur. Hayvanatta, bilhassa aşağı sınıf 

hayvanlarda işbu merkezdedir. Lakin bu hal onların vücudünü in
kar için bir sebep olamaz. Herbiri ruhi faaliyetlerimizin inikasından 
başka birşey değildir. Bazı inikaslar süflidir , nuhaa aittir , fakat kı-
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şınn bile inikasa masdar olduğunu biliriz. Bunlara Grasset ( auto
matisme superieur) diyor. Dimağ kışırında yüksek şuur (psychisme 
superieur) veya merkezi ruh Centre ile aşağı şuur (psychisme infe
rieur) veya polygone mevcuttur. Yukarıda söylediğimiz otomatizma 
aksesinden başka birşey değildir. Aşağı şuur, yüksek şuur ile poli
gon arasında mevcut iştirak ve rabıta dalgınlık, ruya, somnaboliz
ma gibi hallerde zail olur. Filvaki aşağı şuur ile birçok karışık iş

ler yapıldığı halde yüksek şuurun bundan haberi olmaz yolda mü
him birşey düşünerek dalgın giderken kimseye çarpmayız, su bi
rikmiş çukurlara basmaksızın yürürüz. Bu suretle yüksek şuurumuz 
mühim şeyle meşgulken aşağı şuurun ondan ayrı olduğu halde bir 
çok faaliyetlerde bulunur. 

Dimağımızı teşkil eden nöronların ayrı ayrı vazifeleri olduğunu 
söyledik. Vazifeye dahil olup olmadıklarına göre bu nöronların 
umumi şuura tesirleri ayrıdır.Ruhumuz faaliyette bulunan bu nöron
ların muhassalasından ibarettir. 

Dimağımıtda asabi seyyalenin amel ve aksülamelini mütalaa 
edersek tehaffuzu iktidar kanununa tamamen tabi bir teselsülü faali
yetten başka bir şey göremeyiz. Halbuki yalnız ruhumuzun tecel
lilerine bakarsak muhafazai iktidar kanunile münasebeti yok zanne
deriz. Mesela ruhumuzda bazı kuvvetlerin hiçten hasıl olduğunu ve 
yine hiçe karıştığını görürüz. Hele bazı ruhi tezahürlerimizi illetten 
esere, amelden aksülamele raptetmemize imkan görünmez. Psikolo
jinin ayrı yeni tabiat kanunlarına uymayan müstakil bir ruhun var
lığına kani olmuşlardır. Halbuki vahdet nazariyesi gerek bunu ve 
gerek zıddı olan zihapları kolaylıkla izaha muktedirdir. Yani ruhu
muzun, yüksek şuurumuzun hayati sebeplerinin çoğu asabi merkez
lerin şuuraltı faaliyetinde, zamir (Complex) de gizlenir. Vicdanımız 

müstakil bir varlık değildir. Dimağımızın asabi seyalelerinin dahili 
inikasıdır.Spinoza'lar, Agust Comte'lar, Fechner'ler dimağı bizim ka
dar tanımadıkları halde söylediklerimize benzer mütalaalarda bulun
muşlardı. Psikolojinin tanıttığı ruh ile fizyolojinin öğrettiği seyyalei 
asabiye ve faaliyeti asabiyenin aynı hakikatten ibaret olduğunu tak
dir etmişlerdi. ( Fechner ): cümlei asabiyenin fizyolojisi ile psikoloji 
ayni şeyi muhtelif cepheden mütalaa etmektedir. Bir çemberin mu
haddebiyetinden bakan ile makaariyetinden bakan arasında sui te
fehhüm olması muhtemel değildir. Şuuri hadiseleri iki suretle müta
laaya mecbur oluyoruz. Bazan fizyoloji yüzünü bazan ruhi cihetini 
görmek daha kolay oluyor. Lakin bu hal hakikatin her iki tarafa 
esaslı nisbetini hiç bir suretle arsmaz: demiştir. Evvelce dediğimiz 
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gibi dışarda gördüklerimiz ile hakikatte sübjektif bir müşahededir. 
Muhtelif hassalarımızm verdiği bilgileri birbirine kıyas ile bir haki
kat elde ediyoruz. Bu tarzda düşünüş bizi hakikate pek yakın tah
minlere sevkediyor. O halde Fechner'in dediği gibi tanımak için iki 
çaremiz vardır: (1) Psikoloji yani doğrudan doğruya deruni tecrübe 
usulü ; (2) Fizyoloji yahut hislerimiz ve hususi tecrübeler yardımile 
dimağın tetkiki. Bu usullerin hiç biri ihmale şayan değildir. 

Tecrübe bize gösteriyor ki tahaffuzu iktidar kanunu her şeyde 
muhakkaktır. Dimaği faaliyetimiz de bundan hariç kalamaz; iktidar 
keyfiyeten değişir, kemiyeten değil... Tahaffuzu iktidar kanununca 
müstakil bir ruhun di~er kudret şekillerine tahavvül edebilmesi ik
tiza eder. O zaman da <'dualisme» olmaz. Çünkü yüksek şuurun faa
liyeti dediğimiz ruh diğer dimaği kudretlerde vasıfca ayrıdır. iAyrı 

ruha, avam tabirince ervaha itikat bir vahimedir. İlim nurunun 
önünde bir sis gibi dağılır, bir serap gibi söner. 

O halde bedenin vazifeleri ve hayatı üzerine tesir eden ruh 
dimağın nısıf kürreleri, nısıf kürrelerin kışrı, kışrında fussu cephisi
dir. Burası diğer merkezlere, echizei asabiyei taliyeye, vücudun 
başka kısımlarına tesir eyler. 

Cümlei asabiyenin fizyolojisi 

Cümlei asabiyenin muhiti ve merkezi kısımlarının ayn ayrı vazi
feleri olduğu malumdur. Dimağın bir kısmı fikir ve seciye merkez
lerini havidir. Bir kısmı azai havvassımızla gelen muhtelif hisleri 
duyar, bir kısmı da muhite hareket için emirler verir. Fikir ve seci
yeyi daha ziyade psikolojiye, hareket ve hissi de fizyolojiye terk 
ediyoruz. 

Kışrı dimağdan hareket emri nöronun mihveri üstüvanisince nu
ham karnı kuddamisine kadar gelir. Oradan ikinci nörona atlıya
rak asabın seyalesile adaleye varır ve adaleyi tekallüs ettirir. 

Adaleler lif denilen hücrelerden terekküp etmiştir. Bu lifler di
mağ ve nuhaı şevkinin sarih emri altında tekallüs ederler Muhatr 
tat denilen nev'i selabeti farklı muntazam ve arka arkaya dizilmiş 
bir takım küçük kısımlardan ibarettir, bu hal seri tekallüse müsait
tir. Muhattatlar irade ile hareket eder, melsalar daha ziyade ahşa 
adaleleridir. İrade haricinde, asabı sempati tesirile tekallüs eder. 

Vücutten ayrılmış bir taze adale iğne gibi mihaniki veya hamız 
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gibi kimyevi muharriş ile tenbih olunursa tekallüs eder; hacmi de
ğişmeksizin daha kı.salır daha kalınlaşır. 

Münebbihin tesiri kalmayınca yeniden gevşer, eski haline gelir. 
Bir adaleye giden asap kesilir de adale tarafındaki uç bu amillerden 
birile tenbih edilirse adale tekallüs eder. Asab vasıtasile olmaksızın 
münebbih doğrudan doğruya adaleye tesir ettirilirse yine tekallüs 
edebilir.Netekim amonyak asabı tenbih etmediği halde bir taze eti 
pek ala tekallüs ettirebilir. (Kürar) adaleye dokunmaz, hareki asap
ları felç eder. Kürarla tesemmümde adale yine tekallüse muktedir 
olur. 

Her asabi lif bir adali lifte, hücrede nihayetlenir. Bir adaleyi ihya 
eden asab kesilirse o asabın muhiti ciheti ve adale istihale eder. 
Atıl bir nedbe gibi yavaş yavaş adale dumur peyda eder. Bu hal 
adalenin hayatının asaba tabi olduğunu gösterir. 

Adaleden sonra hareketle ve hisle alakadar bizzat a aptır. Ha
yattar bir mol~kül dalgası bir asabın axone'undan koşarak, akarak 
hisleri dimağa nakleder, bu mevceye asabi seyyale ( neurocyme) de
nir. Neurocyme hareki sinirlerde saniyede otuz metre kateder. 
Hissi asaplarda sür'atini ölçmek pek güçtür, 26 metre ile 225 metre 
arasında tehalüf eder.Aşağı sınıf hayvanlarda seyyalinin intikali daha 
ağır ve pek değişiktir. Bir asab tahriş olununca seyyaleyi iki cihette de 
nakleder. Alelade muharrik asapların seyaleyi asabiye i muhite, 
hissi asabların merkeze doğru yürür. 

Her asabi lif neurocyme'i bir telgraf teli gibi münferiden nakle
der, batta asabi bir lifin mihveri üstüvanisinin ihtiva ettiği liflerin 
her birisi ayrı ve başlı başına intikal kabiliyetini haizdir. Bu sayede 
asabi hayatın bu kadar ucsuz sapsız oyunları izah edilebiliyor. 

Hafızamıza erişen harici atemin mihaniki tahrişleri neurocyme 
vasıtasile kafi kuvvete tehavvül eyler. Yahut hatıra suretinde di
mağda birikir. Bilakis zahir veya hafi kuvvetlerde aynı vasıta ile 
adali harekete inkılab eyler. Seyyale, ziya , seda, veya elektrik gibi 
basit hikemi mevce olamaz, belki gizli birikmiş iktidarların tahliyesi 
seyyaleyi yapıyor. Bu hal hayattar nöronlarda kimyevi hadi elerle 
izah olunabilir, ihtimal asabda taharrüş sebebile hasıl olan kimyevi 
bir tehallül derakab yeniden terekküb ediyor. Lakin axone 
uzunluğunca yeniden tehallüle uğruyor. Bu uretle bir tehallül bir 
bir terekküp ede ede mevceler tarzında asabi seyyalede intikal edi
yor. Bir nöronun nihayetlerine tesadüf eden kimyevi mevcelerin, 
moleküllerinin mihanikiyetine göre bu teharrüşi işde ya bir urgun
luk olur veya daha kuvvetleşir, fakat bunların hep i bir faraziyeden 
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ibarettir. Asabi seyyalenin ne olduğunu daha bilmiyoruz. 
Ne biliyoruz ki .. bizzat hayatın mefruz mihı;ınikiyet ve kimyevi

yetinden yani protopalzmanın biyolojisinden de katiyen malumatımız 
yoktur. Eeserleri ve hadiseleri müşahede üzerine müesses kanunlarla 
tanıyoruz. Hayati kimyadan tanıdıklarımız canlı nesiclere temessül 
etmeden evvel gıdaları teşkil eden muattal cisimlerden ibarettir. 
Protoplazmanın höcreden harice ifraz ve ifrağ ettiklerini tanıyoruz. 
Simon'un hatıra «mneme» üzerine yazdığı eseri uzvi hayatın bilhassa 
sinir manzuma hadiselerinin anlaşılmasından en akla mülayim gelen 
yolu göstermektedir .Hatıra tabirine yalnız deruni müşahedeye müstenit 
değil canlı maddeye haricin tesirinden ileri gelen teharrüşle yaptığı 
intibalar da dahildir. Taharrüş kabiliyetini haiz olan protoplazma 
imtizaçlar ve yeni ihtilatlar ile bu intibaları hıfzeyler Simon'a göre 
irsi istidat bir hatıra halitasından başka bir şey değildir. Vücudün 
her hücresinde irsi hatıra (mneme hereditaire) suretinde intikal eder. 
Binaenaleyh irsi isdidat yüksek hayvanlarda telkih zamanında birle
şen aşılı höcrelerden geçer. Şahsi hatıralar «mneme individuelle» 
ise bir uzviyetin hayat esnasında kazandığı hatıraların mecmuudur. 
Viladet ve irs vak'aları bu nazariye ile, tabii istıfa ile mezç olmuş 
hatıraların nazariyesile, pek güzel izah olunur : Hatıra yapar, istıfa 

seçer. 
Akese «reflexe»: Sinir sisteminde refleksin mevkii pek mühimdir. 

Dizde rıdfa veteı:ine vurduğumuz vakit bacağın ileri doğru atılma
sından, göze ziya tevcih edince hadekanın ufalmasından tutunuz da 
korkma, gülme, kızarma gibi bir çok psikolojik izlere kadar akese 
vardır. Refleks dimağın tesiri olmaksızin dışardan gelen tesirlerin 
süfli merkezlerde hareki tarika geçerek hareket suretinde tecelli 
etmesidir. Dimağın refleks üzerine taditkar tesiri vardır. Mesela bir 
kurbağanın kafası kesilirse , artık dimağı yok demek, o zaman cildine 
bir iğne batırılırsa ayağı mukavemet tarzında muttarit bir hareket 
yapar. Bu hareket sade mundar ilik vasıtasile olmuştur. Nuhada 
iğne batma hissini alan ve harekete sebep olan sinirlerin nihayet 
bulduğu nokta refleks merkezidir. Dimağ hastalıklarında nuhaın 

muaddil hassası azaldığı veya kalkdığı için nuhai refleksleri çok defa 
artmış görürüz. Tabes dediğimiz frengiden ileri gelen mundar i 
hastalığında, bel kısmında bazı asabi unsurlar (arka yol) harab ol
duğundan rıdfa akesesi madumdur. Umumi paralysie denilen frengi 
cinnetinde ekseriya bu reflek artmışbr. Halbuki tabesle beraber 
olursa yoktur. Sinir cümlesi hastalıklarında hadeka teamülü de pek 
kıymetlidir. Sinir hastalıklarının hepsinde ilk aradığımız göz bebeği 
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refleksidir. Frengiden ileri gelen cinnetlerde, Ansefalit Letarjik de
nilen uyku hastalığında kusurlu olur, hatta hiç alınmaz bile. 

Tav'i irsiyet ( automatismes heriles): İrsi Automatisme akeselerin 
daha yüksek bir derecesini teşkil eder. Burada yalnız bir maksadı 
takip eden reflekslerin toplantısından ibaret kalmaz. Belki bir sıraya 
dizilen, müselsel ve muttarit akeselerden teşekkül eder. Bu vechile 
sinir sistemi muayyen bir maksada yarayan faydalı bir takım işler 
yapmış olur. Bir çekirgenin başı kesildikten sonra altına bir dişi 

çekirge konsa mükemmel çifileşir ve işi bitinceye kadar maksadı 

temin eden bir gurup muttarit hareketler yapar. Bir güvercin bü
yük beyinleri kaldırıldıktan sonra havaya atılsa pek mükemmel uçar 
ve ilk tesadüf ettiği eşyaya konarak muvazenette durur. Gagasına 

verilen taneyi yutar, halbuki gelişi güzel bir zahiyre an barına bıra
kılsa aclıktan ölür. Çünkü zahiyre tanelerinin göz ve buruna yapacağı 
tahrişlerle içinde duyduğu açlığı teşrike muktedir olamaz. Büyük 
beyinlerinden mahrum erkek ve dişi güvercinler bir yere kapatılsa 
bir birine benzemeyen, cinsine mahsus kızgınlık tavırları gösterirler. 
Lakin asla çiftleşmezler. Buda gördüklerile ve duyduklarile şehvet
lerini hoşnut etmeği beceremediklerinden, mezce ve teşrike ikti
darsızlıklarındandır. Burada iki silsile automatisme varsa da onları 
birleştirecek uzuv noksan olduğu için iş muttariden yapılamıyor. 
Akeselerin ve automatisme nevileri pek çoksa da başlıca üç guruba 
taksim olunur : 

1. Basit refleks, 2. Basit muttarit hareket, 3. karışık automatisma 
hareket. Fizyoloji alimleri otomatizmayi refleks'lerin terkibinden ha
sıl olmuş diye kabul ederler. Bu hadiselerde umumi bir şey varsa 
bütün mürekkep işlerin, havassın tenebbühü ve merkezi sinir cihaz
larının faaliyetile hasıl olduğudur. Bu cihazlar mıhı kebirden müs
takil olabilirler. Maamafih kışri ak ese ve kışri otomatizma suretinde 
büyük beynin de in'ikasları vardır. Demek muhitin taharrüşü aşağı 
merkezlere gideceğine doğrudan doğruya kışra gider, oradan da 
hareki tarik ile muhite emir sevk olunur. Bu tarzda kışri akese ha
sıl olur. Tatbiki fizyoloji gösteriyor ki insanda, memeli hayvanlarda, 
kuşlarda büyük beyn diğer asabi merkezlerden sıkletçe çok ziya
dedir. Halbuki bazı nevi balıklarda tev 'emei erbaalar büyük dimağ
dan daha büyük bulunuyor. Bu balıkların büyük beyinleri hazfedilse 
bile otomatik hareketlerinde görülen mükemmeliyeti kaybetmezler: 
Yem verildiğini veya avlanmak istenildiklerini derhal hissederler ve 
tam bir balık gibi koşuşurlar. Diğer fıkariyelerde, hatta karınca gibi 
bazı fıkrasız hayvanlarda bile büyük beyin diğer merkezlerden daha 
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büyüktür. O çıkarılınca hayvan adalelerinin umumi istikametini 
kaybeder. Şu basit müşahede sırf büyük beyinin şuur uzvu olduğu 
fikrini ·cerhediyor. Ulvi ruhiyet dediğimiz kısımların ise insanlarda 
büyük beyinde bulunduğunu ilave etmeliyiz. 

Bir taharrüş dimağa vasıl olduğu halde hiç bir harekete sebep 
olmazsa gerginlik gizli kuvvete inkılab etmiş demektir. Ukdevi höc
releri muaddil cihaz diye kabul ederler. Bilakis hafif tahriş dimağda 
şiddetli karışık boşantılar yapabilir. Bu hale Eksner doğurma ((/ raie
ment», Brown - Sequard ((dynamogenİe)) diyor. İhtimal vak'aya göre 
ukdevi hücreler teşdit eden cihaz hizmeti görüyor. 

Büyük beyin çıkarıldığı vakit görülen haller : 

Fizyoloji alimlerinden Florence büyük beynini çıkardığı hayvanın 
yaşadığını görmüştür. Goltz köpekleri ise mşhurdur. Goltz köpek
lerin şem merkezlerine ait tali kısımlan müstesna olmak üzere bu
yük dimağlarını çıkarmıştır. Köpeklerden birini- adamının vakıfane 

nazareti saye3inde- on sekiz ay kadar sağlam yaşatabilmiştir. İptida 
bu köpeği sonda ile beslemeğe mecbur olmuş, bilahare yavaş ya
vaş et parçasını ağzına almağı, çiğnemeği ve yutmağı öğretmiş 

hatta süt bile içirirmiş, koklamayı bilmediğinden yiyecekleri ağzına 
komak icabedermiş. Köpeğe kinin mahlfılü içirilirse derhal tükürü
verir. Halbuki asıl yemeklerini kapışa kapışa yer. Yemek vakti ih
mal olunursa muztarip olur, ulumağa başlar, bilakis kafi mikdar 
yiyince ondan · sonra verilenleri yutmaz, adi köpekler gibi, belki 
bir az daha az uyur. Lakin onlar gibi rüya görmez. Gürültü olunca 
veya çimdiklenince uyanır. Canı acıtılınca havlar, ısırmağa çalışır. 

Lakin bu zaman yanlış cihete doğru saldırır. Her ne kadar asabı 
· basarilerin bir kısmı muhafaza olunmuşsa da ziya 1ntibahlarına karşı 
asla teamül vermez. Pek iyi yürüyebilir, hiç bir şeyi hatırlamaz, 
ekseriya hırlar, ve yiyecek verilirken ısırmağa çalışır. Goltz'un kö
peği ancak muvakkat ve basit işlere kadir ve akılca dimağsız bir 
güvercinden aşağı idi. Mamafih bazı karışık otomatik hareketler de 
yapabilir, sırtına bir damla hamız dökülse arka ayaklarile siler. İşte 
fen aleminde Goltz'un köpeği namile meşhur bu hayvan sırf mu
hafızının fevkalade dikkati sa_y e 'inde epi zaman hayatını muhafazaya 
muktedir olabilir ve büyük beynin vazifeleri hakkında fen adf mla
rına bir çok şeyler öğretir. 

Büyük beyini istisal edilen karınca ve çekirgelerin hareketleri 
Goitz'un köpeğinin yaptıklarını pek andırır. Dimag ız olarak do&an 
çocukların bir kaç saat yaşadıkları, bagırdıkları , çabaladıkları, hatta 
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cildi teharrüşlere karşı teamül eserleri gösterdikleri görülmüştür. 

Şu zikrettiğimiz müşahedelerden aşağıdaki neticeler anlaşılır : 
(1) Sevki tabii yahut hiç olmazsa pek karışık otomatik hareketler 
büyük dimağsız da vaki olabilir. Nuhaı şevkide ve kaidei dimağdaki 
tali merkezler havassı intıbaattan müstefit olur ve onları faydalı ve 
muttarit hareketlere tahvil edebilir. O halde sevki tabii ile duyar, 
işitir ve hareket ederler. 

(2) Büyük beyini büyük olan hayvanlarda istisal ameliyesini mü
teakıp söylediğimiz otomatizmalar umumi irtibatlarını kaybederler. 
Yani beyin kaldırılır kaldırılmaz, şahsın hayatını bir ahenk halinde 
idare eden meleke zail olur. Böyle bir hayvan aptallaşır, mevcudi
yeti için iktiza eden faydalı işleri : yemeyi, içmeyi, kaçmayı, çiftleş

meyi .. ilah kendi kendine yapamaz. Florence'm güvercinleri, Goltz'un 
köpeği, Yersin'in çekirgeleri, Forel'in karıncaları, dimağsız nevzatlar 
bu müddeayı vazıhan isbat eder. Buna bir derecei aliyede aptallığı, 
mikrosefal şahısları da ilave edebiliriz. 

(3) Diğer dimağ merkezlerine nisbetle nısıf kürreler küçük olur
sa bu tali merkezi dimağlar büyük beyin vazifelerini ifa eder. Zati 
hareketlerin idaresini ve şahsın hayatını idame için takip etme i 
icabeden istikameti deruhte eylerler : Steiner'in ön beyni çıkarılmış 
balığı gibi. 

Goltz'un köpeği senelerce alimleri uğraştırmıştır. Munck ile Goltz 
meşhur köpeğin şuuru olup olmadığına dair uzun uzadıya müna
kaşalarda bulunmuşlardı. Volkmann'la Pflüger bu köpeği mundar 
iliğinin ve tali beyin merkezlerinin şuur altını ihtiva ettiğini kabul 
etmişlerdir. Hayvanın gösterdiği sevinç ve acı alametlerine bakılırsa 
meselenin böyle olduğuna hükmetmek icabeder. Vakıa Goltz kö
peğinin daima hiddetlendiğini, hiçbir vakit sevinçli görmediğini id
dia etmişse de yemeğini pek iştihalı yiyişi bir haz alameti değil mi? 
O halde otomatik hareketleri akli hayatın en bayağı bir şekli diye 
telakki etmekliğimiz icabeder. İnsanda bu aşağı şuurun mahalli di
mağdaki aşağı merkezlerdir. Lakin beşerde büyük beynin tahakkü
münden bu merkezler bütün istiklallerini kaybetmişlerdir. Halbuki 
balıklarda pek müstakil, kuşlarda daha az, köpeklerde ehemmiyet
siz, insanlarda pek aciz bir alettir. Tabii bir hevese mağlup oldu
ğumuz, mesela şehvet duyduğumuzda ruhumuz aşağı merkezlerin 
mihanikiyetini ifa edecek değildir. Vakıa şehvet sevki tabii baka
yasındandır, onu büyük beyin tadil veya teşdid eder. Fakat otoma
tik hareketlerinin mihanikiyetini tali merkezlere medyundur. 

Dimağın uyuşkanlığı (Travail plastique du grand cerveau): İn-
10 



146 

sekil - 8 ) Klefat a göre vazifelerin muhun kışrındaki lökalizasyonu 
( dış satıh ) . (S clıarrer) den 

1. Meleke - 2. Süfli trıraf - 3. Cez i - 4. Münferid hareketler - 5. Kuvvet 
duygusu - 6. Kol - 7. Vecih - 8. Hece teşekkülü - 9. Ağrı duygusu - 10. 
Hararet duygusu' - 11. Temas duygusu - 12. Kinestezi (adali hareket) hissi -
13. Bacak ve cezin hissi merkez ı - 14. Mekan hafızası - 15. Sayma - 16. 
Sayıları tanıma - 17. Okumak - 18. Basari fikir - 19. Basari olarak eşyayı 
teşhis ve idrak - 20. Renkleri teşh is ve idrak - 21. Mekan hissi - 22. Nazar 
hareketleri - 23. Basari dikkat - 24. Görmek - 25. Aydınlık - 26. Renkler 
27. Şekiller - 28. Hareketleri görmek - 29. İsimler i idrak - 30. Vücudun te
mas itticahı - 31. Sağ ve sol itticahı - 32. Hissi merkez - 33. Kol, münferid 
hareketler ve yazma - 34. Hissi merkez (inşa kabiliyeti) - 35. Hissi merkez 
(takib) - 36. Yazmak - 37. Kol - 38. Kin estezi (adali hareket ) duygusu -
39. Temas duygusu - 40. Eşyanın lamise ile teşhisi - 41. Cümle idraki - 42. 
Konuşulan kelimenin idraki - 43. Dinleme hareketleri - 44. Dikkat - 45. Ses
ler ve musikinin manasını idrak - 46. Ses hassasiyeti - 47. Lalın duygusu -
48. Lahnlerin tevaJisi (melodinin idraki) - 49 . Seslerin tevalisi - 50. Ses duy
gusu - 51. Zaika - 52. Vecih (h issi merkez) - 53. Melodi, kelime teşjW i -
54. İsimleri tavi teke lliim - 55. Gözün yan hareketleri - 56. Başın yan "'hare
reketleri - 57. Labyrintaire vaziyet ve hareket hisleri - 58. Görme ve göster
me - 59. Gövdenin yan hareketleri - 60. Yorgunluk ve kudret duygusu -
61. Cehd ve kuvvet hisleri -- 62. faal düşünceler - 63. Cümle tekellümü -
64. Hareki icra k cı biliyeti - 65. ve 66. Seciyye ve ona aid kabiliyetler -

67. Mukavemet. 
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sanlarda ve hayvanlarda bir nevi asabi faaliyet mevcuttur ki hariç
ten gelen tenbihlere ve hadiselere tevafuk etmek tarzında tecelli 
eder. Dimağda biriken hafi kuvvetler amel ve aksülamel suretinde 
karşılıklı tesirlerle otomatik gibi görünen birtakım iradi hareketleri 
hasıl eder. Eski tecrübeler yani dimağda evvelce hakkolan hissi 
intibaların eski hatıraları ve birbirile karışmaları ve birleşmeleri 

neticesi esaslı bir vazife görür. Halbuki otomatizm ; şahsi tecrübeyi 
hesaba katmaksızın birinci defa nasılsa ayni tahrişe yüzüncü defa
da da ayni suretle mukabele eder. Tasannukar asabi faaliyet ise 
başka tarzda hareket hatalarını tashih eyler. Sıcak su ile haşlanmış 
bir kedi soğuk sudan bile ürker, dayak yemiş bir köpek kamçı 
görünce kaçar. Her tasannui teamül asabi faaliyetlerin imtizaçları 
neticesidir ki psikolojide muhakeme, taakkul, tahayyül namları al
tında söylediğimiz ulvi melekelerin bir medrecine tevafuk eyler. 
Son asır müelliflerinden bazıları buna tadil melekesi ( F aculie de 
modification) namını verdiler. Tetabuk ve imtizac melekesinin 
yalnız insanda mevcudiyetini farzetmek büyük bir hatadır. Bu me
leke memeli hayvanlarda fevkalade neşvünüma bulur. Pierre Huber 
karıncalarda hatıra bulunduğunu ve bu melekeden şahsen istifade 
ettiklerini isbat etmiştir. 

Forel karıncaların kendi tecrübelerinden istifade ettiklerini yani 
bazı vak'alara kendilerini uydurduklarını müşahede etmiştir. Ropin 

.arılarda, Weissmann ile Forel karıncalarda bu hususu isbat eden 
tecrübeler yaptılar. Lopyok Guepe, Forel Ditik Najor denilen arılar
da şahsi itiyadın ve tetabuk melekesinin tesirini göstermeğe muvaf
fak oldular. Müstakil tarzda yaşıyan canlıların hepsinde azçok uymak 
hassası olmalıdır. İnsanda ve yüksek hayvanlarda tali asabi mer
kezler müstakil olmadığı için tetabuk hassalarını kaybederler, yalnız 
refleks ve otomatizma vardır. Dediğimiz gibi bu hal bir esaslı mer
keze, büyük beyine tabiiyetlerinden ileri geliyor. Hafif derecede 
plastik ve uyma hassası amiblerde ve serbestce kımıldanabilen tek 
höcrelerde bile mevcuttur. 

En basit bir akesenin bile mihanikiyetini anlamıyan, çünkü haya
tın kimyasını bilmeyen fisiyoloji tabii tetabuk gibi karışık asabi bir 
vazifeyi daha az anlar, ve yalnız müşahede ve münakaşa ile iktifa 
eder. 

Tali otomatisma (aulomatismes secondaires): Psikolojide gördük 
ki hatıraların irade haricinde tekrar ve tesbiti itiyat dediğimiz şeyi 
hasıl eder. Ohalde itiyat irsi bir sevki tabiiden ziyade otomatiktir 
ve itiyat zata ait tali hareket namını alabilir. Forel karınca ve arı-
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larda şahsi itiyatların vücudünü isbat etmiştir. Tekrar sayesinde 
dimağın faaliyeti otomatismaya tahavvül eder. İnsanda itiyat, büyük 
beyinjn otomatismasıdır. 

Tevki (localisation).- Dimağın kışrında melekeleri tevki arzusu 
eskidenberi insanları işgal etmiştir. Bu güne kadar ancak hareket 
his ve kelam merkezleri tevki olunabilmiştir, diyebiliriz. Hatta kelam 
merkezinin kışri merkezi olup olmadığı meselesi bile son sene
lerde alimleri epiyi yormuştur. 

İlk defa teşrih alimi Ga!l oldukça doğru bir tarzda kelamı tev
kia muktedir oldu. Lakin o bütün akıl melekelerini tevkia, hatta 
kafatasının arkasından yerini göstermeğe muktedir olacağını zanne
diyordu. Gall ın dahiyane bir hayal arkasından keşfine uğraşdığı 

hakikatlerden ilimde birşey kalmadı ise de bize doğru bir esas bı
rakmıştır. Goltz'm köpeklerinde cephi fussu alınanlar fevkalade 
yaramaz, kafavi fussu çıkarıianlar son derece uslu oluyorlardı ki, 
Gall'in tevki fikirlerine muvafıktır. İfham ve tefehhümü kelam mev-

• kileri, hareki ve havas merkezleri büyük beyinin kışrında muhtelif · 
nahiyelerin vazifece bir hususiyet ibraz etmekte olduklarını teslim 
ettirir. Lakin nöronlar birbirlerile iştirak sayesinde o kadar samimi 
rabıta peyda etmişlerdir ki akıl işlerinin, daha tafsitatla, gözle görü
nebilir tarzda bir tevkiini yapmak mümkün değildir. Sağ ve sol 
nısıf kürrelerimizin aynı noktalarını kısmen olsun muhtelif maksat 
ve faaliyetlerde kullanmaktayız. Lakin kışri bir kısmı harap olduğu 
vakit bile mücavir kısımların onun yerine kaim olduğunu ve hara
biyet pek vasi değilse vazifesini telafi ettiğini pathologie gösteriyor. 
Velhasıl aklen çalışırken büyük dimagın diger kısımlarının muhtelif 
nöronları da şüphesiz mütenazıran çalışıyor. Lakin mihanikiyet pek 
karışıktır. Bu hususta müsbet hi~bir söz söylemege muktedir değiliz. 

Muhakkak olan birşey varsa kelamın neşvünüması büyük dima
ğın tatbiki faaliyetinde fevkalade vazıh bir saha halketmesidir. 
Yazılan ansiklopeciler sayesinde bizden evvel gelenlerin akıl yora
rak biriktirdiği mahsulleri, yani pek gururlandığımız medeniyetimizi 
beşer dediğimiz ali maymunun beynine sıkıştırmak mümkü~olabi
liyor. Dimağ bukadar bir tetkik sahasıdır. 

Havas (Sen.·) - Hasse cihazlarn ızın fizyolojisi pek karışıktır. 

Jean Müller havasın hususi kudretlerine dair şu kanunları koymuştur : 
(1) Muhtelif n.uharrişler, yahut alemi haricideki hadiseler aynı 

his cihazları üzerine te ir etmekle aynı vasıfta duygu hasıl eder. 
Ziya ite şebeke taLriş olundugu veya parmakla kürrei ayne basıl-
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dığı vakit daima renk görülür. Kulak nezlesi çan sesıne benzer 
kulak çınlaması husule getirir. 

(2) Aynı tahriş muhtelif havassa tesir ederse birbirinden farklı 
hisler ha~ıl eyler. Mesela tabakai şebekiyeye tazyik edince renk 
görülür. Uznü dahili tahriş olundukta ses işitilir, cilde uzunca müd
det basılınca bir lamise ihtisası hasıl olur. 

u ıc.te.vi hücrede f'tÖrofi"riU er 

( Şekil - 9 ) 

Hayvanlarda duygu uzuvları mukayese edilirse duygu kudretinin 
iptidasından mevcut olmadığı, bilakis bu cihazların bünyesinin hari
cindeki muayyen muharrişlere yavaş yavaş uymağa çalıştığı görülür. 
Bu suretle gözün ziyaya, kulağın seda} a, burunun havada erimiş 
cisimlerin kimyevi vasıflanr,a uydugu anlaşılıyor. Aşağı ınıf hay-
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vanlarda ise yalnız bir his, cilt hissi vardır.Yavaş yavaş hususi hasse 
uzuvlarının neşvünümasile bu his ayrılır. Aşağı hayvanlarda göz 
teşekkül etmeye başladığı vakit bu uzuv pek iptidai bir haldedir. 
Bu hayvanlar ziyayı ciltlerile duyar: Cildi ziya hissi (sensations pho
todermiques). Lakin yavaş yavaş bazı asabların ucları değişir, işine 

göre bir hususiyet kazanır. Mesela ziyayı almak için şeklini değiş

tirir. İptida biraz sübağı bir madde ile örtülür. Sonra yavaş yavaş 
mükemmelleşir, hasselerin çeşidine göre birbirlerinden farklı olur. 

Hususi iktidar, pisikolojiyai bir vasıf, tahassüsatın dahili yüksek bir 
terkibidir. Ohalde fizyolojiyai değildir. Ziya, renk, seda, hararet, 
elem psikolojiyai tabirlerindendir. Daltonizmaya duçar olan bir ada
mın kırmızının yeşilden farkı ne olduğuna dair bir fikri olmaz. Bü
yük dimağın muhtelif his asablarının taharrüşlerini alan nahiyeleri her 
sahanın hususi vasfına göre muhtelif hal alır. Mesela bunu isbat 
eden bir müşahede : Yirmibeş sene evvel silahla yaralanarak iki 
gozu, binaenaleyh her iki asabı basarisi harap olan bir ama dai
ma gözü önünde birtakım hayaller görürmüş, kazadan evvel bulun
duğu ormanın rengi ve yanındaki arkadaşları belirirmiş. Bu müşahe
de hususi kudret ve kabiliyetin asıl büyük beyinde olduğunu vazı
han isbat etmez. Hayvanata his uzuvlarının neşvünüması tarihçesi 
ise bilakis büyük beyinde bu kabiliyetin yavaş yavaş tekemmülünü 
ve muhitte his '-!zuvlarının teşekkülüne merbutiyetini gösteriyor. 

Bu söylediklerimiz o kadar hakikattir ki hayvanlardan his uzuvların
ın büyümesi bizden farklı olanların bu hususta iktidarca da hiç olmaz
sa kısmen bizden farklı olac :ı ğına hükmederiz. A ab uclarının bünye 
ve vaziyeti sayesinde bir hasse vakit veya mesafe hakkında insanı 

tam veya nakıs malumata sahip eder. İnsan mesafeyi göz veya lems 
ile, vakti muhtelif ihtisaslar, bilhassa kulak ile tanır. Halbuki koku 
duygusu burun boşluğunun çukur ve gizli olması ve hareket etmemesi 
yüzünden mesafeye dair bize hemen hiç malumat veremez. Beşerin 
şammesi tekamüle uğramadıkca bünye ve terkibi değişmedikçe bu 
hissimiz bugünkü gibi nakıs kalacak, koku yardımile muhitimizdeki 
eşyanın coğrafiyai haritasını, mesafesini çizmek kabil olamıyacaktır. 

Eğer hasıra harici alemin pek uzaklarını bile bize dosdoğru ~ıtı

yorsa bu da hayallerin tabakai şebekiyemiz üzerinde şekillerini te
mamen muhafaza ederek teressüm eylemesınden, gözümüzün hare
keti sayesinde harici alemin renkli ve ziyadar hayalleri şebekiyemizi 
mütevaliyen yoklamasındandır. Lamı ·emiz yakın me ·afedeki eşyayı 
bize eyice tanıtır. Bu kabiliyet de bizi ihata eden eşyanın muhtelif 
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kısımlarını pek mükemmel tarzda cildimizin muayene edilebilmesin
dendir. 

Duygu cihazlarının pek karışık olan fizyolojisine girmek isteme
yiz. Yüksek hayvanlarda insana pek yakın hasse mevcuttur. Lakin 
bu hayvanların bazılarında kulak, bazısında göz yoktur. Halbuki 
havasın iktidarları bünyelerindeki hususiyete göre değişir. Acaba 
hayvanlarda bizde olmayan diğer bir his var mı? hayır. Bu hususta 
yapılan bütün tecrübeler, tetkikler menfi netice vermiştir. Sade 
torpil, jimnot gibi bazı balıklar centrifuge hususi bir uzuv ile elek
triklerini birdenbire boşaltır. Bu balıklarda elektrik uzvile münase
bette bazı ihtisasların mevcut olması muhtemeldir. 

Görme.- Asabı basari insanda,kaidei dimağda ve hattı mütevassıt 
üzerindedir. Elyafı kısmen tesalüp ettikten sonra iki şubeye ayrılır. 
Ve karıayna yayılarak şebekiye denilen gışayı teşkil eder.Şebekiye

de nöronların uadevi höcreleri bulunur. O halde nöronun asıl höcresi 
dimağda değil, şebekiyededir. Ve asabı basari buradaki höcrelerin 
üstüvani mihverlerinden başka bir şey değildir. Alemi haricinin 
hayali kristal ve zücacinin inkisarı ve şuaları teksifi sayesinde şe
bekiye üzerinde teressüm eder. Şebekiyenin nöronları onu tali dimağ 
merkezine, rikbei vahşiye götürür. Asabı basari şebekiyeden ayrıl
dıktan bir müddet sonra tesalüp eder. Bazılarının bir kısmı ayni ta
rafın nısıf kürresine, bir kısmı dimağın öteki nısfına gitmek üzere 
ayrılır. Rikbei vahşinin höcreleri sathına yayılırlar. Hayali bu höcre
lerle ihtimal az çok tadile uğrattıktan sonra yine asabi liflerin iane
sile kafavi fussun Ünsi cihetine, kışra nakleder. O halde asıl basiret 
gözü, görme hatırası kışrın kafa fussuna tevafuk eden kısmındadır. 
Lakin dört ikiz çıkıntılara mevzu akese cihazları yardımile şebeki

yenin nöronları gözü ve hadekayı harekete getiren adalelerle müna
sebette bulunur. 

Görme eşyanın renklerini, şekillerini, hareketlerini tanıtır. Bundan 
maada ikl gözle görmek te mesafeyi tayine yarar. Hasselerin evvel
ce dimağla idman edilmeye ihtiyacı olduğunu irae edecek bir misal: 
anadan doğma bir körün gözü birdenbire, mesela bir perde ameli
yesile, açılsa adeta bir kaleydoskopla seyrediyormuş gibi iptida 
renkleri görür ve lems ile tanıdığ1 eşya ile bu renkli maddelerin hiç 
bir münasebetini bulmaz. Bunları Öğrenmek için uzun bir idmana 
ihtiyaç olur. O halde hissi teharrüşlerin ruhumuzda hasıl ettiği ha
yaller bize asabın ilk önce naklettiği gibi değildir. Mümteziç ve 
mükerrer bir dimağ idmanı ile ilk mahsul ikmal edilir. 
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İşitme. İşitme cihazı iç kulağın helezonundadır. İşitme siniri oraya 
yayılır. Kulak zarında ve sandukasında bulunan küçük kemikciklerin 
ihtizazile ses dalgaları kulak zarından helezonun revzenesine vasıl 
olur. İşitme siniri helezondan basalaya gider, basalada asabi höcre
lerle dolu bir ukde teşkil eder. Bu höcrelerin merkeze doğru giden 
lifleri ihtimal Ünsi cismi rikbenin nöronları sayesinde büyük beyinin 
sudgi fussu ile münasebette bulunur. İşitme sinirinin basaladaki had
bei sem'iye ile de rabıtası mevcuttur. 

Dİma' 

MÜt:c"a-:.sıt dc~4;... .·~ .. . 

Dima.~c;;c .......... . 

. ......... (]······- Göz. 

Nuha ı ~evKi .... ~ .. ···M. 42_ 1',.5,rsa1< 

~·:·ü. 

G
\. _____ ... .'~~- Gan'31 i yo nlard an 

Sora"·, eı1af 

, ·· - · · · · · · ·· · ~o bre K 

_...• 

Gan':jlİ~oıı\ar.··-=·.:: •. _ .... ---

dan evveııç, e ıya f. 

\<?.-··- '1~s ane 

( Şekil - 10 ) Asabı sempatinin mihveri asabi ile ve ahşa ile münasebeti 

Vücudün muvazenesini temin eden siniri yine sekizinci çiftdir. 
Bu sinirin iki şubesinden birine dehliz sinir' derler. Bu sinir ip ku
lağın dehlizinde dairevi kanallarda nihayet bulur. Mac bu asabın 
vücut müvazenesinin tahteşşuri ihtisasına, hareketin betaet ve sü
ratına, kendi üzerinde dönmesine hizmet ettigini beyan etmiştir. Bu 
inir dogrudan doğruya dimagçeye gider. Liflerinin hiç olmazsa bir 
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kısmı dördüncü buteynin zahri nahiyesinde muheyhin nüvei müsen
nenesinin tahtına mevzu höcrei ukdeviyelerin mihveri üstüvanisidir. 
Halbuki nöronlarının diğer kısmı sahrada bir ukde teşkil eder. Tih 
(Labyrinthe) oradadır. 

Koku hissi daha yukarıya mevzudur. Burun deliğinin muhatına 
gömülmüş hocrelerdir ki büyük dimağın şem basalasına pek yakın
dır. Şem basalasındaki nöronlar gırbali safi hayı mürur eden pek 
ince asabi lifler ianesile şem uzvunun muhatile irtibat hasıl ederler. 
Şem basalası bir takım lifi hüzmelerle büyük dimağın sudgi fussu
nun nihayetine merbuttur. Burada dimağın kışrının şeklini değiştir
miş bir kısmı Amon karnı ile münasebete girişir. İşte bu Arnon kar
nının kışrı şem merkezini havidir. Kokulu cisimlerin havada bulunan 
kimyevi kısımları birinci asabın nihayetlerini pek mütenevvi tarzda 
tahriş eder. 

Büyük beyinle doğrudan doğruya münasebeti olan sinir yalnız 
koku siniridir. Bu izah eder ki en aşağı tabakada bulunan fıkralı 

hayvanlarda dimağ uzvu haleti mebnada olmakla beraber asabı şem
minin adeta yayılmasından ve şişmesinden hasıl olmuş ve nihayeti 
yüksek fıkarilerde sinir sisteminin esas merkezi olmağa başlamıştır. 
Menşei nazarı dikkate alınırsa büyük beyin adeta kokuya mahsus bir 
dimağdır. Nitekim orta dimağ yani dört ikiz tepe basari dimağ 
sayılır. 

Lezzet hissi duyan sinrin nihayetleri hanekde ve lisanın kaide
sindedir. Salyada eriyen bazı maddelerin kimyevi vasıflarını tanıtır. 
Zevke ait sinir lamiseye dahildir. Ve ayni yolu takibeder. Şevki bir 
ukdesi vardır. Mundar iliğin arka boynuzu ile temadi eden ba ala 
kısmında nihayet bulunur. Kışri merkezi henüz eyi tanılmıyor. 

Cildi hasseler mütenevvi \'e birbirile karıştırılmıştı. Çünkü cil
din sathına her tarafına dağılmıştır. Yakın zamanlarda (Von Frey) 
göstermiştir ki hararet, bürudet, elem ve tazyik intibahlarını alan 
cild nahiyeleri birbirine pek komşu, fakat ayn yerlerdir. Hele cildin 
bazı nahiyelerinde bu hislerin bir kısmı olmuyor. Mesela tabakai 
karniye sade acı hissini duyar. 

Ciltte nihayet bulan sinirlerin uçları muhtelif tabiattadır. Pacch
hini, Vater, Meissner cüseymeleri, Krause kütleleri ve bazı serbest 
liflerde cild höcreleri arasında görülür. Frey' e göre bu höcrei cil
diyeler arasında serbest nihayetler acıya, Meissner cüseyrnleri lem
se, Krause hararet veya bürudete hizmet eder. Lakin bunlar tema
men kat'i değildir. Mundar ilikte ağrı, soğukluk hislerini nakleden 
yolun lamise yolundan ayrı olduğu da bugün temamen teeyyüt 
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etmiştir. Cild duyguları en sonunda büyük mıha naklolunur. Büyük 
beyinde hareket merkezlerinin ayni, halfi merkezi telfifte his için 
kışri merkezler vardır. 

Gayrı muayyen hisler. Hislerimiz süfli hayvanların o karanlık 
umumi hislerinden tedricen pek bariz surette · ayrılmıştır. Maamafih 
bizim de gayrı muayyen ve eyice tevki olunmamış karanlık hisleri
miz vardır. Bunlara ahşa hisleri diyoruz. Şüphesiz bu hisler sinir 
ucları vasıtasile intikal ettikten sonra şuur sahamızda tahriş e;:,eri 
olarak az çok belli veya belirsiz hissi vasıflar hasıl ederler. Bu 
meyanda açlık, susuzluk, sıkıntı, şehvet, kaşınma abdest bozma 
ihtiyaçlarım da zikredebiliriz. 

Adali his. Bu his sayesinde; hareket ettiğimizi, hareketin vaki 
olduğu uzvun vaziyetini, adalelerin fail ve münfail hareketlerini, 
adelenin çalışma derecesini ve ondan mütevellit yorgunluğu hisse
diyoruz. Bu hisleri nakleden sinirler hangileridir? Adalelerde niha
yet bulan sinir nihayetleri olsa gerektir. Görülüyor ki sinir sistemi
nin fizyolojisi tamlması fevkalade arzu edilen bir alemdir. Bu alem 
günden güne açılıyor. Fakat karanlık yerleri daha pek çok ... 

Vücude dağılmış daha pek çok nöronlar mevcuttur ki oldukça 
müstakildir, ve aşağı sınıf hayvanların uzviyetine müşabih hayat 
geçirirler. Mevzii kendiliğinden bazı küçük vazifeler yaparlar. Me
sela küçük damarları genişletir, daraltırlar. Bazı guddelerin ifrazını 

uyandırırlar. En ehemmiyetlisi olmak üzere muntazam tarzda ta 
rahmi maderden ölünceye kadar adalei kalbin tekallüsüne sebep 
olan nöronları zikredebiliriz. Büyük mıh bu nöronların faaliyetinde 
lakayt değildir. Fakat her yerde ayni itimad ve ayni kuvvetle ha
reket etmez, asabı ukdeviyenin canibi şubeleri yardımile münasebet
tedir. Bu echizei muhitiyede büyük beyindeki seyyalei asabiyenin 
kudretleri tecelli eder. Bu suretle sair filmenamlardaki inanılması 
mümkün olmıyan telkin eserleri izah edilebilir ; yani telkin ile bir 
yerin kanaması, yahut yaradan kanın kesilmesi , cildin kabarcıklar 
ve sivilceler döküvermesi ... ilah gibi. 

Bunlar bir mucize veya sihir değildir. Büyük beyinin hususi ka
biliyetidir. Muhite kuvvetli münebbihlerin şiddetle sevki ve şuabatı 
asabiyenin zafı sebebile maruz kaldığı bütün mukavemetlere g• e
besinden yahut bilakis muakis bir kuvvet ve amel ile muhitteki 
asabi cihazların vazifelerini tadilden ileri gelir. 



Tababeti Ruhiye 

Umumi Kısmı 



• 



. Tababeti ruhiyenin umumi kısmı 

Ruh hastalıklarının sebeplerini, arazlarını, teşhi Ye 

inzarlarını, nihayet tahaffuz ve tedavisini bu nam altında 
etüd edeceğiz. 

Vasıflarını kısaca söylediğimiz ruhun tabiilikten ayrıl
ma:ı bir çok illetlere ve marazlara sebeh ol ur. Akılda 

kusur, kifayetsizlik veya bozukluk Huretinde görülür. _ kıl 
kifayetsizliği de ya anadan doğmadır; beyinin bilhassa kı'i

rındaki hücreler iyi büyümez, neşvünüma ı esnasında l>ir 
durgunluğa uğrar: aptallık gibi.... yahut doğuşda iyidir ; 
sonradan bir arıza ile eski halini kayhe<ler : bunaklık 

gibi ... 
Aptallıkda dimağ hücrelerinin büyümeyişinin derece~ İ 

var<lır. Kimi pek ileri derecededir, kimi de tabi] adamdan 
bir az noksandır. Bu iki derece arasında muhtelif çe, itler 
görülür : aptal, budala, fikri zaif denir, hu viladi bir 
maluliyettir. 

Bunaklık da ayni derecede değildir: (1) Ruhda e · aslı 
bozukluk olmaksızın akll faalivetiıı hafif ve muvakkat 
durgunluğu inhibition psychique, (2) akli faaliyetin azalma. ı 
muvakkat değil de daimi olursa ajfaiblissement intellectuel. 

(3) akıl zaafı pek aşikar ve derinse bunaklık (at h) 
Demence dir. 

Akıl l u-.;uru zekaca kifayetsizlil suretinde olmaz da 
seci\' €' ve mizacda daltı.let suretinde de t elli edebilir. 
Yaratılı~ıııda zekası az \:ok yerinde olduğu hal<l<· ~<'<'ff 



158 

ve mizacında tabiilikten inhiraf gösterenlere psychopathe 

diyoruz; kisbi şuur bozukluğuna da psikoz «Psychose » ... 

eskiden Vesanie denirdi. 
Aptallık ve bunaklık dimağın uzvi arızalarının mey

dana getirdiği maluliyettir. Psikopati ve psikoz ise gayrı 

uzvi, vazifevi sayılır. Maamafih teşrihi marazi ve biyoloji 
ilerledikçe teşrihi tagayyürü olmadığı zannedilen bir çok 
cinnetlerin teşrihçe bozukluk veya biyolojice değişiklik 

yüzünden olduğu anlaşılmıştır. Zihen akıl hastalıklarından 

bahsederken teşrihi kusurlu mit De/ect, teşrihi kusursuz 
ohne Defect derdi. Kusurlulara general paraliziyi, şizofren

yayı, presibiyofrenyayı; kusursuzlara da manya, melan
koliya, paranoiyayı kordu. Lakin bu gün bulunmayanlarda 
yarın bulunmayacağı ne malum ... 

Ruh hastalıkları ile malullara mutlak deli diyemeyiz. 
Bir adam ruh an hasta olur, ruhi tabiilikten epeyi inhiraf 
etmiştir. Her kes gibi duymamakta, dü.,tinmemektedir. Ce
miyete fenalığı dokunacak tarzda teamülleri yok a mecnun 
sayılamaz, bir mües e eye kapatılmasına lüzum görülmez, 
hürriyeti tahdit olunmaz. 1 tikaki manası ile kendine ya
bancı aliene di'r. Lakin alienus yani kendine bile yabancı 
-denilen bu adamların içinde pek çokları cinnete benzer 
bir hal göstermez. 

Hele psikopatlar cinnetle tabiilik ara ındaki geniş sa
hayı dolduran büyük bir kısımdır. Bazıları cinnete daha 
ziyade yakın, cinnet hududunda dola ır ... bazıları ise tahii
lerle komşudur, ufak tefek gayrı tabiilikle ayrılır. 

Psikoz ; şahsı cezaya ehil görmez, mesuliyettcn kurtarır. 
Cürüm yapmalarına mani olmak veya tekrarından koru
mak için bimarhaneye kapatılır. P ikopatlar ise nadiren 
himarhaneye konur. Yerleri ıslahhaneler ve hapi~ne
lerdir. 
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Etiyoloji 

Ruh hastalıkları da vücud hastalıkları gibi sebep iz 
olmaz. Umumi hastalıklarda olduğu gibi hunun sebeple
rini de başlıca veraset, İntan, tesemmüm, travmada ararız. 

Her vak'ada bir veya bir çok sebep vardff. Grisinger in 
dediği gibi vak: alarm çoğunda cinneti tevlid eden ebep 
bir tane değildir, bir kaç sebep bir araya gelir de ha talığı 
yapar. Bir sıra hadiseler ve meş'um tesadüfler işi hazırlar. 

~iha yet bir gün cinnet iufilak ediverir. Mesela çok a ahi · 
bir aileden doğmuş bir genç fikrini çok yorsun, vücudu
nu da uykusuzlukla, hovardalıkla yıpratsın, arasıra içki d 
kullansın, ak ciğerlerinden biri de hastalan ın, derken bir 
gün imtihanda da dönüversin; bu son hadiseyi müteakip 
deliriversin, kara sevdaya tutulsun. Burada sebep hangi i
dir (Asabi doğuşu mu, yorgunluğu mu, içki mi, verem mi. 
imtihandan dönme mi( ... Her şeyi bunlardan birine yük
letmek doğru olamaz. Bu sebeplerin müşterek tesirile ha -
talık ırn·ydana çıkmıştır. 

Ruh hastalıklarını hazırlayan sebepler 

~inir ve akıl hastalığının infilakı için uzun müddet bir 
zemin hazırlanması icaheder (Joffroy). Bir dimağ viladi 
veya kisbi, hafi veya zahir bir çok sebeplerle hazırlandık
tan onra hastalık meydana çıkabilir .. Hazırlıyan f'eb ı~ri 

:;ah...:i "-e umumi diye ikiye ayırabiliriz. 
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Şahsi sebepler 

Başkalarını mütees İr etmiyen bir ·ebep bir adamı 

cinnete sevkedehilir. Bu da o şah ın o hastalığa istidadın
dandır. İstidadı hasıl eden ebeplerin 1.Jiri verasettir. 

Veraset 
Heredite 

Cinnetin en ehemmiyetli seb ·plerinden biri vera et 
ol<luğu şüphesizdir. Soyunda cinnet olnuyan bir adamın 
<;ıldırmayacao·mı halk da bilir, belki kuvvetli bir intan 
veva siddetli bir tra\·ma tesirile tecennün <'tıni:-- ol un ... 

- 3 3 

ayni harici ·ebepler muhtelif adamlara tesir ettiği halde 
bazıları çıldırıyor, b~ızı-ıına bir ~e~· almıyor. Bunu istidada, 
yaratılışa atfediyoruz. htidad sözile de ilk hatnrnıza gelen 
verasettir. 

Veraset me ele. i ·on yarım a:ırda iyiden iyiye tetkik 
edilmiş, ne sahalarda ve ne kadar te:5ir ede bilecegi anla-
ılmışdır. Vera etin ehemmiyeti inlu\r edilmemekle beraber 

evvelce iddia olunduğu Lıdar <la her sahada müe 'Sir ol
madığı hakikati me~·dana çıkmış ve bu uretle akıl 111f
zıss1lıhası ve öjenik bilgil rimiz daha e~aslı bilgilere dayan
mıştır. Eskidt=>n gözü kapalı hep vera ·ete atfettiğimiz bir 
çok arızalarda vera etin hiç rolü olmadığ· ı veya pek az 
olduğu iyiden iyiyP. ıw~ :<lana çıka ı\'tır. Tabii hu bilgi 
bize öjenik 'e profilak i cihetinden pek cok şe~ 1-fızan

dırdı.. 

İnsanın men ei ana ve baba · ı ile c dl ridir. Tabii tarih 
bize gösteriyor.ki e ·lafın maddi ve ruhi hu ... u~iy( ti ahlafa 
az çok mua yy ·n .5 ekillenk fff>\'Pr. j~t<' buna \'eras t == 
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Mendelin 3 üncü Kanunu 

KKAA kkaa 

Sarı yuvarlak Yeşil buruşuk 

Sarı yuvarlak I inci nesil 

KkAa 
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AK Ak aK l ak 

AK ····· 
· Ak •O Ü 
aK. 



163 

Erblichkeit diyoruz. Lamarck ile Darwin den beri irs me elesi 
biyolojinin en mühim bir bahsi olmuş, pek muzlim o]an 
bu saha bir çok çeşit mütehassıslarm taharrilerile günden 
güne nurlanmıştır. Meseh't veraset mesele inde hayvanat, 
nebatat, antropoloji ön a~·ak oldu ; jenealoji başlı başına 

bir ilim sayıldı. Fakat tıb şubeleri arasında bu işle ciddi 
surette ilk önce uğraşan tababeti ruhiyedir. Son senelerde 
ilmi taharri enstitülerinde jenealoji laboratuvarları ihdas 
edildi, bu mesele kökünden halledilmeğe çalışıldı, çok 
yeni şeyler öğrenildi. Vakıa eskidenberi a ahi ve akli has
tahklarda verasetin tesiri biliniyordu. Hippocrale bile sar~a
nın irsi olduğunu iddia eder, ve a sanis sana, a morbosis 

morbosa derdi. Pinel verasetin akıl hastalıklarındaki mev
kıine dair esaslı beyanatta bulunan alimlerden biridir. 
Bilahara Fransada Morel le Manyan verasete çok mühim 
mevki vermişlerdir. Almanyada Yakopi, Grisinger, Arned, 

Schule ile veraset meselesi Almanyada tutunabilecek bir 
kök bulmuştu. Ondan sonra bu mes'ele günden güne 
genişledi. Ası] istatistik üzerine kurulan deliller on yirmi 
-otuz seneye aittir. Almanların attığı adımın arkai':iından 

Amerikalıların geniş mesaisi yetişti. Büyük mikya ta i ta
tistiklerle yeni hususiyetler meydana çıktı. 

Tababeti ruhiyede «veraset» ten anlayacaffeımız ebe
veynden çocuğa emrazı ruhiyeye istidadın intikalidir. Bu 
istidat yalnız cinnetten ibaret olmaz. Zeka, eciye, ah1ak, 
şiir ve musiki kabiliyeti, hepsi geçer. Çok defa eyilik 
veya fenalık istidadı her ikisinden intikal eder. Böyle~in 
«çifte veraset == hereditC- double» denir. Yahut adP-ce 
anadan veya babadan: Basit veraset «heredite imple». Bu 
şekilde pedere ait «paternelle» veya valideye ait «mater
nelle» olur. Eskirol e göre valideden intikal eden ir ·i a. a
biyet daha ağırdır. Baillarger ye göre de pederden intikal 
eden ir iyete nisbetle anadan tevarüs üç defa ziyafkdir. 
Orhanski gibi bazı müellifl~r aksini iddia ediyor ve diyor-
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lar ki pederden veraset daha şümullüdür, valide sıhhatte 
olduğu takidrde pederin marazi bünyesinin tesirini tadil 
eder. Ebeveynin rahatsızlığı ayrı ayrı çocuğa~geçdiği, yahut 
birininki galebe ettiği vaki olan şeydir. Bazen veraset 
peder ve valdede görünmemek üzere cedden hafide inti
kal edebilir. O zaman bilvasıta «mediate» vahut atadan 
miras «atavique)) veya <( ancesıral» denir. 

Bazen de geçmi. nesillerin bir çoğunun asabi hallerini 
birden tevarüs eder. Buna da «toplu veraset == H. accu
mulce » denmektedir. 

İrsiyet ya doğrudan doğruya anadan babadan, yahut 
büyük ana ve babadan olur : sarih «H. directe » ~:cıeı;-i? 
Yahut teyze, hala, dayı, amca gibi silsilenin canibi rükün
lerinden intikal eder : canibi verast>t == H. collatfrale denir. 
Veraset ebeve rne o-eldig>·i ya ta çocuD-a o-elir:e «hemzeman== 

• (' ı . . o r 
hornochrone »= anabahada göründüğü zam<:mdan evvel beli-
rirse erkf'n « anticip<~ <'>ı~ ~oııra zuhur eJP-r e « gecikmiş== 

retar<lce » denmektedir. Ebeveyind~ ~ö rüııdüğü yaştan 

evvel görüleııln: helalı et. :-;ar· a. ~izofreınradır. P~ikoz man-
G J ~ .. 

yak d e pre-,:-ıiv varislerdı· ebevt> _·inde gürüudüğü yaştan 

evvel me~ · d:.ııı~ı çıkar. Mett e göre ir~ 1 r~ikozların yüzde 
altmıs b e~i Yirmih< · ~ vasından evvel ııwnlana nkar. " ,, ... :-. ~ .., ., 

İrsiye t aııa H' baba sımn a~·nı ~f" kilde çocukta görü-
nürse benzni venı cı 'ni cesit Yrra~et H. similaire ou .. .. ·' ;, 

homologue dur. i\Ieselü_ meraklılık. intihar \~ e devri cinnet-
G , 

ler gibj, babası intihar etıni ., ·' oğlu da ek ·priya aynı yaşta 
ve aynı tarzda intihara tesebhü~ edrr. Babası ve ve. eli . , 

ve meraklı ise çocuğu da öyle olur. 
Miras bir ne ilden diğerine geçtiği rnkıt ~ekli değişirse 

«transform<~e » denir. Bu çe ide çok tesadüf edilir. Şu 
·uretle ya ırk büsbütün dP<>-i inceye kadar müterekkİl'yani 

galip vasıfdadır yahut bir me. ut tt> . adüf neticesi gittikçe 
azalır. 

İrsivrttcıı l)ilc.1 ü-frik bir familvanın t•·kmil Prk<.\nı müte-
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essir olmaz, lJir kısmı masun kalabilir. Hatta Morel e göre 
deli ailelerinde bu « dağnık tip - types disparates >ı i rn üşahede 
etmek kaidedir. MeseJa valdenin mecnun olduğu bir ailede 
çocuklardan bir tanesi devri cinnet, diğeri nöbP.t]p manya~ 
bir üçüncüsü isterik, diğer üç kardeş temamen tabii kalır. 
Bazen bu benzemeıneklik o kadar zivadr olur ki mütereddi 
ve meczup ailelerjnde pek müstritlerin hatta dahilerin 
bile bulunduğu görülür. Bu türlü müşahedeler cinnetle 
dehanın yakınlığım iddia edenlere hak verdiriyor. ~itekim 
pek zPki tanılrrnş bir adamm diğer üç biraderiniıı iki._ i 
matuh, sar· al1, biri zaif fikirli ; yüksek bir şairin karde ,i 
erken bunama ile maluldür. Kendisinin bir oğlu da izof
renik, diğeri siklotimikdir. Bazı vak'alarda veraset aynı 
cins çocuklarda tecelli eder, diğer cint-1e mensupları affeder. 
Mese]a yalmz kızlar hastalıkh, rrkeklcr sağlam olnr. Bazen 
bir aile içinde iki veya üç kardeş aynı tarzda cimwte 
yakalanırlar, bunlara ikiz delilik «folie iı deux» yahut (<folie 

gemellaire» denir. Bazı ailelerin bir çok ne ' İllerinde gittikçe 
ağırlaşan hmmsi bir şekilde aile cinneti (<psychose familiale» 

hasıl olur. Bir mecnun baba veya ananın her çocuğunun 
verasetin tesiri altında kalacağı şüphesizdir. Fakat umu

miyetle verasetten ziyade müteessir olan çocuklar ebe,·ey
ninin cinnetine yakın bir zamanda dünyaya gelenlerdir. 
Bilhassa gebelik deliliği - «folie gravidique » nöbetinde bu
lunan bir valdeden veya telkih esnasında arlıoş olan bir 
pederden hasıl olan çocuklar cinnete daha mü taittir. 
Ayni neslin muhtelif ferdlerinde irsi hastalık görülür.,e 
transmission horizontalr denir. 

Lombrozo ve Morel in dediği gibi mecnunların yarı mdan 
ziyadesinde, hatta iki sülüsünde bir viladi istidat vardır. 
Bu istidat ebeveynden biri tarafından olursa gene hatırı 
ayılır kusurdur. fakat ebeveynin lırr 1kİHİ de m "cnun 

olursa (<H. convergente» tesiri daha meş'um olur. Bö _, le 
ir en fevkalad~ 'ük]ü ailelerden daha mebzuJivetle ı 1ec-. ~ 
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nun yetişmesi kai<ledense de ara sıra tabiatin cilve. i olmak 
üzre dahi yetişdiğini de unutmayalım. Akraba arasında 

izdivaç da bir nevi İrsiyeti müçtemia ha~ıl rdt>ceği müla
hazasile eskidenberi aleyhinde bulunmak kaidr olmuştur. 
Herkesin zannettiği gibi akraba arasında izdivaç yeniden 
kusur yaratmaz. Fakat mütereddi aileler arasında olmuşsa 
vera ·etin fenalıklarını toplayacağından cidden bedbaht 
surette tesir eder. 

Ruh hastalıklarının vera. eti bir çok tarzda tecelli eder : 
« 1 » bizzat akıl hastabkları geçer «heredite vesanique», «2 » 
dimağ hastalıklarının ir ·iyeti ((H. cerebrale»~ «3» nevrozların 
İntikali, <<"± » frengi Ye verem gibi intani ha talıkların 
tevarüsü «H. infectieuse» « .5 ı> Zehirlerin irsiyeti «H. toxique» 

ki en büyük misali Heredo-alcoolisme dir. Ekseriya bu İrsi

yetler Lirbirile karışır, bazı hastalarda bir kaç.ı birden 
bulunur. Küulperest bir pederin · ar'alı veya ipokondriyak 
bir evladı olur, yahut sar· alı bir peder di psomanyaya 
müptela bir p ikopat vari bırakır. 

V e:raset rnes 'elesi patolojinin en mühim bir sayfa~ıdır. 
bu bahis hakkında gelişi güzel öz söylemek bugünkü 
ilmin tehammül edemeyeceği bir şeydir. ~ ~ azariye ile değil, 
ancak müşahede ve uzun tetkikler bir hastalığın irsi olup 
olmadığı hakkında bir öz söylemek sal<llıiyetini verir. 
~üphesiz vera et tabiatin ve tababetin en e) nmtalaa 
edilmiş bir savfasıdır. Fakat in anlarda tetkiki uzun za
mana muhtaç olduğu için henüz eyice tenevvür etmiş 

sayılamaz. Tesadüf edilen bir ha tadan vera ·eti hakkında 
ne derece mah\mat almabileceO-i (lüşünülür:e hn mevzuun 
bu kadar sadeliğine rağmen niçin temameıı nurlanamadı
ğınııı sebebi anla~ılır : ha tanın hali, ma:ebakına dair ~a
lumat vermeye mü ·ait olmaz, ('trafmdakilerin ilmi de bizim 
için yakın ha · ıl etııwz. Ebeveynin ha yatında geçirdiği 
küçük bir sinir buhranını kimse bilmt>z : hatta evltldı çıl
dıran ebeveyn bile kendih'rİniıı gt·<·ir<li!!i hulırnnı hatırla-

• 0 



167 

maz veya zikre layık görmez. «Ben de bir sinir geçirdirndi 
amma şöyle bir sebepten canım sıkılmıştı, şöyle bir kac 
günde sıkıntım geçivermişti » diyenlere hastalıklarının gü
zelce anlatılması israr edilirse onun da bir cinnet geçİrdi
ği anlaşılır. Hele bir iki batın yukarısını tetkik etmek ne 
kadar güçtür. Onun için ruh ve sinir hastalıklarında Ye

rasetin tesirini daha pek.çok zaman tetkik icabeder. 
Veraset mes ~elesini ilk meydana koyan Mimler hayvanat 

ve nebatat mütehassıslarıdır:; drrniştik. Hekimler arasında 
bu mevzua en fazla ehemmivet veren ruh mütc-ha. sısları 
olmuştur. Vakrn halk arasında geçen sözlrrden «ana baba 
koruk yemiş, çocuklarının dişi kamaşını~ » , «ana baha etmi~, 

çocukları çekmiş » , «dirilere ölüler hakimdir», dkıbet gürk 
zade gürk şeved» gibi vecizeler halk arasrnda vcra etin 
tesiri hakkındaki kanaati güstf'rir. 

Nevzad pederle valdenin şekillerini, hu~·larını~ şenİy<· 
tiııi, hatta tavırlarını bile mütevaris olduğu halde dünya
ya gelir. Hiç babasının yüzünü görmi~ en bir y(~tiınin ba
bası gibi güldüğünü, lakırdı 8öylcrken kaşmı oynattı<>·mı 
kızardığını hergün görürüz. Bir umde gibi kabul edebili
riz ki, sağlam ana babadan hasta çocuk d ünya~·a gelmez. 
Salim ebev(711 hastalıklı bir çocuk çıkardığı takdirde ana 
babanın tohumunu telvİF eden ıclli amillr-ri aramak ieap 
eder. Cersurneyi telvis blastophtorie hadise:-;inin tababeti 
ruhiye<le filojenetik ve otojenetik tesiri ga~'et aşikardır. 
Ana baba salimdir, fokat içkiye dü~kündür. Tt>lkih p-·na
sın<la cersume küul zehri ilr telev\'Üs etnıi~tir. \stık mey
dana hir aptal veya :-ıinirli grlincc ha~Tet etmemeli keza 
babanın fren~ili olması, gelwlik esııasmda ananm tifo 71-- 
çirmesi, doğarken ha~ııı forsepsle tazyık µ:ürmP-sİ Vf' bu 
suretle hir çok asa hi hücre \'(' lifi u Pzil nwtiİ f--ağlam 

c rsumenin çürük bir mah--ul m<'ydana g<'t irnw~iııc selw ) 
olur~ki lm da ve ı-w:ı<"'l lıakkınd CJ bil llik lt'rİmi;rP zıd d<·ğildir. 

Tarihi tabii µ-üstrri~ror l i H'lefkrin rnaddl v<' maıwd 
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husu:iyetl<>rİ haleflerP az \' k mua n·cn şekilde geçıyor. 

Ebeveynden teyarü · edilen bu va ·ıflar nevzadın düştüğü 

vasatta terbiye ve mürndel .. j hayatİyt> ile az çok değişir. 
İklimin; f!:Irlanın~ terhiyrnin n vzat üzerinde hüyük tesiri 
oluyor. Darwin ne:;;lin zamanln dP~işti~ini i<ldia etmi-

'I vonmu .... 
Ebevevnin maddi ve maıwd 11 Lı. · usivetleri evladına . . 

geçer:-Boy, burun, göz. batta ~- ürüyü~~ lakırdı söyleyiş, '. 
kı kançhk; i~tibdat ve tahakküm. tama. ('e ·aret, alicenab-

. Psychose rnaniaque depressive li bir aile 

lık, cömertlik. yalancılık. r· :akarhk h p i intikal eder. 
Fakat ıwvzad ana H babanın va ~· ıflannın bir kı. mma vari 
olur, hepsim· dt~~il... nevzadH geçerken bazı faziletler ve 
kusurlar kaybolur. bazıları da Lilaki: artar. Biz he--angi 
bir ruh1 maraz, hatta hangi · ir ruhı hadi ·e karşısında 

bulun-.;ak iptida 'e a:--ıl nlaral · ' 'era-..Pti, hihHıara terbiyeyi 
dü ünürüz. 

L ..:Pbaüt n• haY ·unat ~ilıi L ·~ ·r d · iki büvük ldı\VP-
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tin eJiudc varlığını muhafaza eder. Bu jki kun,etin te i
rile yükselir veya alçalır, fenni tabirile tekamül rdt>r Yeya 
tereddiye uğrar. O iki kuvvet verasetle ıstıfadır. Bir ferdde 
irsi iyi noktaları beslemek, büyütmek, kötüleri dibinden 
.~ ökmek terbiyedir. İşte beşerin ıstıfası budur. Vakıa hay
vanları ve nebatları ıslah eder gibi pek ku~ urlular<lan 
nesil \"Ctiştirmemek, az kusurluları nr,sli 1sh\h edecek 
tarzda hirlestirmek de ıstıfa s~ıv1l1r. 

lı • 

Veraset harvanat ve ııebatatta ol un. J;eşerde olsun 

.~;· 
":9T f 

. . 
!/ 

Şizofrenik iki kardeş 

bazı kanunlara fr bcaıı e.-crl erini gösterir. Biyoloji ~ah a~m
da ı)ekcok ı (•nü lJ<'ler üzeri ıw istinad cd<'n hııcrün taırnlı-

~ n 
O.muz n·raf-if't kan uıı Lırı, mcsel<I m c: hu r ~fr ndcl kan unları 
P ase11 hay\'anat ve nebatat için vaz e(lilrniştir. ~\foanıafih 
tahab ti ruhi vede d r birrn k hu susta ist inadgabı rnızdır. 

"' l (. 

Ruh hastalı] ]arının. maddi Ye manevi tereddilerin edada 
ne ~urctlf' intikal etti~ini , bu arızaların ıw <'Sa!" dahiliıHh~ 
zamanla yerle~tiğini \'(' lwngi l ısHnlarm biri a<; ıw . il -..on-
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ra zail oldu<>-uuu tedkik ederken .\Iendel kanunlarını dai

ma güz önünde bulundururuz. 

Gregoire Mendel ondokuzunnı a~ ırda n ·batat ,.e hayva
natla çok uğra. _ nıt, h1r papazdır. .\Iender in hu kanunları 

uzun müddet ihmal edilmi .; ken yirmi he:-; . ene evvel 
Tschermak, Correns de Vries namındaki Ü<' ülimiıı ,·ekdige-

, ) .. c._.. 

rirnl<'n ayn Ye haber iz yaptıkları t>tüdlrrin .\Iendel kanuıı-

Jarınııı do<>·ru oldu 0·unu tcvit r.ttİ 1}·i han<·tfr gürü]rn(i~1ür. 
~ b . ı- . 0 ı. 

İnffiliz ve Amerikan tıp edebiyatında .\lı·ndt·l kanunlarına 
dair hir cok eserler , · ardır. _\lman ·ada ""0Jl zaınaıılarda 

' . 
Yendrasik, Pick. Rüdin hu mesel<- i1f· <;ok uğra~mı...;tır. Rüdin 

tıbbi ~ühr<'tiui hu kanunlara da~·aırnrak ~-Hptı~ı ~ıra.tırına

lara hordudur. ha,·atmm <'n hfıYiik kı. mı ~Iendf'l kamın-, . . 
] arını 1 abalwti ruhi y<"d e irn·t· l<·nw k iP !!. P,;ıııi'-'lİr. 

~lendcl kanunları ıwdir '( 
1 - İ otrpie kanunu : 1 frmoz~ !.'.Ot iki frrdiıı l,iıfo~rne

. inden hu . ule p:cleıı neslin l>ütün l'nt l<·ri IJiıforiııc bcn
zp rler. 

~ ~ehatat ve haYYmrnt ara-..ında uı ... alüp nıkun ilr 
ınn·daııa O'f·len ne' zaclda a:rn ,,,, ı,ahanm a\Tı anı alt\nwti 

forika~ı dt·~il: yalnız biriııiıı al<tııı<'ti difr<'rİniııkiıw gakbc~ 

<·dcn·k rn Cıtt-fen' İk al<tnıdi farika gürüJü r. ~ f afrlu p kalan 
hıı. ıı~İY<'te Mil n~gn_.~ if»~ !!(ılip µ.<·lc·ıw d<· dominant» 
d<·nir. 

:2 - ~ ln·dana ()'den ııenadlar da birbirilı· ı .· ift l<·..;tirilir~P 
t"' 

yüzde ydmişhc~ faile · iizdf~ yirmilw-:- Mil ,.,.rjr. Ohald 
aL:!nwti farika melez IH'\ zatlarda 'ı·nidc·u inficar ·der. 

üfil de me~ dana <;ıkar. YüzdP y<·trni~be~ f<.ıikt<'ıı ~- irınibc:--i 

... aftır. Yani bil<'thara vakı olacak ta ... aliiplnd<· daima fcıik 

alüinf'tleri ıııenlana ~?:etirc('c+tir. r Ialhuki bnl ... i hılnıı , iil'
de t'llj ... j y<·ni .bir tasallipt<· t'\'V<·lki ıw ... il 7ihi yiizdı· ~·f't 
nıi~bc. faile ,·irmilw: Mil ·<·n·<·,·k. 

~ ~ ,, . 
: ) - Bir('() k "i ft a l<ı n )(' t i l'a r i 1 a d a 1 , i r 1 > İ r 1 '' r i il i u ı ı ı a ıı 1ı·11 

:rnldı olduiu lıal it> a · ııı alıı:-ta ınii tı+i11<·ı (llffana µ:ii-
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rfılür. :\le elci. gozun rrngi, büyü} lüğü, ciltteki hu . u"'iYf't
h·r müşterrken ~er iki cilıeuen tevarüs edilir. _ ryzad il i 
tarafın lnvusiyetini d gö terir. _ \llımrtlP.r aynı . ahı tcı 

gürünmrvehilir. Mr. eltı bir n vza<l fail hir hu u İyet tP-._ . . 
\ ' Hl'Ü.' edrrken afi] de eder. Ü halde çiftlerin alam ti 
forikalarının birbirin karsılıklı tesiri oluvor. l\frndel. ka-• . , 

mm larmı iptida bPzd \'e üzerind tecrübe <'tınİ . tir. Onun 
için dominancr kanunundal i nümunryr, Jwz< .. lye ce~ idi. 
« Pisumtypus » d nir. Mend 1 görmü tür ki lrnzı n hatlard a 
tanı faikiyet yoktur. 1 lem anadan lıem babadan -.,P,h] ' 
n·nk alır. Bu da mı ırda o-örüldügii i~;in <~ Zeatypu. » denir. 
O halde lwzrl ~· e <'e~idindr ya \TU anadan bahadan . T alnız 

birinin vasıflarını alır, mı ır çe ' İdinde ili tarafın hu . u .. i
y<·tlrrini kan~ık olarak gö terir. l\fr .' ela heyaz güle kırmızı 
a~ılanırsa gonç·a kırmızı olduğu µ:ibi hazan da ıw kırmızı 
ıı beyaz çıkıyor. prnbe oluyor. Lükin . lendeliıı ikinci 
, (~gragation kanunu böde mel<·z ('( sit de birbiri],, birJ e ... ir c 

L t ... ~ -' 

g ·l e('ek ıw .· liıı yüzde <'llisi ana baha gibi mC'lez oluyor. 
yirınibe ., i büyük anaya , yirmilwsi d biiyül Jrnlw~ a lwoz ~ 
yor. Kaybolduğu zannedilen karakter yine meydana ·ıkı

. or. Bir zürriyet h<:>rn. valdeııin henı prderin altlmetfrrini 
ta .' ır~:ı « garnitun~ complhe » denir. Zürri~-c·t f'lwn ~ iıı _. 
I> nz<>r.~ <. hoınoz~ µ:oti(' ve~· a homoganH~tie. l w ıız< · nwz ... p 

h<~ t(~rozyµ:otie veya h{>tfrogameti ... d<·nir. 
O lıald · hu giinkü t<·crülwl ·r gü t( • ri~·or ki : 1) v<'ka~ iin 

pek <: oğuııda vardır. (2) s<~µ:raµ:atioıı da olduk<;a ('oktur. 

(:~) ~ahit ve rayrı sabit mutavassıt '> eki11Pr nadir dprril <' dı~ 

o kadar çol d erildir. En miihimi R(~µ:raµ:atioııdur . Likin 
di 1~- ·rl<·ri cribi ilk batında güri"ılnu·z , ikin<'i batında nw. dana 
('Jkcır. 

i~tc l\l<'ndel kanunları bunlardır. Bu :-'alıadah tal arri
vatta bir der crY<' kadar nehatat v<· hayvanattan rnii . b' t . . . 
V<' 'azılı n ticeler alıııahilir. Fal at İn:--aııda parla!,. rwtiı · -
] • r almamam ı t ı r. ( : ii 11 k ü 1 ak i p µ: ii<' t ii r. i r < • ıı ~ Cı k 1 Cı o 1 an-
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larda, alameti farikaları ve ku · urları çok olanlarda etüd 
edilirse faydalı olacağı şüphesizdir. Lakin böyle ailelerde 
çocuk vefeyatının çokluğu, tevellüdatın azlığı kafi mater
yel üzerinde çalışmağa mü ·aade etmiyor. )laamafih taba
beti ruhiye de pek karanlık noktaları tenvir etmekten hali 
kalmamıştır. Mesela bazı muayyen gayrı tabii1iklerin ruh 
hastalıklarında faik mevkide olduğunu görüyoruz. Emrazı 
akJiye ile mahmul Farabe ailesinin şecere i tedkik edildik
te kısa parmaklılığın, familyanın hemen her hasta azasına 
miras tarzında geçtiği görülmüş, halbuki aileden aklen sa
lim kalanlarda böyle kısa parmaklı görülmemiştir. Adeta 
doğar doğmaz parmak kusuruna bakmakla ilerde çıldırıp 

çıldırmıyacağmı takdir kabil olabilmiştir. Sonra cin iyetin 
kanının tesiri de calibi dikkat görülüyor. Salim erkekler
den sağlam çocuk dünyaya geliyor, hastalık daha ziyade 
va]delerden miras kalıyor. 

Daha aşağıda tafsil edeceğimiz veçhile Mendel kanun
ları şiir, musiki, ve re im kabiliyetlerinin batından batna 
intikal ettiğini pek kıymetli mi:allerle göstermiştir. 

Mendel kanunlarını ahlafta değil, ecdadda takip etmekle 
de şayanı dikkat noktalar bulundu. Jenealoji denilen bu 
yolda iptida ağ·açların şecerelerini tedkikle i .. e başlanıldı. 
Bu meseleye bir tarafta Sümmer, Strohmayyer, Çel/içer gihi 
ulumu tabiiye alimlrri, diğer taraftan Keküle p;ibi jcn~a

loglar hasrı nefs ederek yorulmak bilmez ·aiylerile taharrii 
ced usulünü vazettiler. Bu me aide bir taraftan sarih İr ivet 
yani ebeve,Tnden. büvük baba ve anadan intikal eden 
.. .. .1 ... 

hastalıklar ve garabetl~r, diğer taraftan ebeveynin karde -
lerindeki (amca, dayı~ hala ve teyzeler) hu usiyetler yani 
canibi irsivet tf'dkik ~<-lildi. Elde edilen neticeler l:mvret . . 
bahşadır. l\Iaamafih daima dolması birçok aiylcre muhta<,: 
delikler eksik değildir. 

Biyoloji formüll~rİnt> uyo-un ol un diye dominant1 D. 
resesifi R ile o-östetelim. k;;ivet hem anadan h m baLa-
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dan olursa D. D. ( duplex), yalnız biriııden olduğuna göre 
D. R. (sim plex), yahut hiç birinden oJduğuna gön~ H. R. 
(nulliplex denir). 

O halde siyah ve mavi gözlü ana babalar birle ~ince 

altı çe~it zürriyet hasıl olur. 

( J) Ana babanın her ikisi siyah gözlü ve duplex\lir. 
Zürriyet siyah gözlü duplex olur: D D x D D = D D 

(2) Uer iki ana baba siyah gözlüdür. Lakin biri <lup
lex '<lir yani ana ve babası kara gözlüdür, diğeri '"limplex· dir: 
yani birisi siyah gözlüdür. Zürriyet hep karagözlü olur. 
L<\kiıı ~ ' arısı duplex, van~ı simp]('X dir: D D x D H = 
D D + D R. 

(:)) Ebeveynin biri siyah µ:özll'ı d u plex~ di~eri man 
gözlü ~ulliplex ise nesil siyah µ:üz] ü n· simplex olur : 
D D x H R = D H. 

(-t) Ana baba siyah gözlü \·e sim plex ol ursa zürriye
tin dörtte biri siyah gözlü ve duplex. ~· arısı siyah gözlü 
ve ~iınplr .\. diğer dörtte biri mavi gözll'ı ve ı ·ulliplex 
olur: D R x D R = D D + 2 D R + H R. 

(.3) ~br veyııiıı biri si ~·ah gözlü v<> , ·inı pleks~ diğP-rİ 

nıcı \'İ güzlü _\T ıılli plex olursa zürri ~'<'tin ~· arısı siyah güzlü 
ve simpl<"x: diğer yarısı mavi göz]l"ı , .<' .\ulliple~ olur: 
D H x R H == D H + R R. 

(ô) ~\na bahanın her ikisi man ~özlü ve ~ \ılJiplt'X 

olur: R R x R R = R H. 
Bir vas1 l'lı (monofactoria1) değil de (;ift rn ' tılı ( difactoria l), 

üç \ asıflı ( trifactorial), çok va . ..,ıflı (pol ~· factorial) olduğuna µ:öre 
veras<'ttr (,'e~itlrr artar. ~Iesela karagöz] ü n· kı nrcı l· ""a<:Jı 

bir zenci il<' düz saç.lı ve mavi ~üz] ü bjrj b1rl<·~inw ilk ıw
sil si ~ · alı güzlü, kıvırcık s~u)ı. l<lkiıı .- im ple . o 1 aral r görü
lür. Di~er nıHıfları da nazarı itibara alınır ' a ·e~it <.«'sİt 

zürriretler meydana çıkar. \le~rlcl kıvırcık sarn K1 ~ . iyah 
göz<' Ka, düz saça Du, mm·i göz<' .\la diyelim: 

Kı Du T\.;.ı i\la x Kı Du Ka \la -= Kı Kı l "a Ka + 2 Kı 
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Kı Ka :\la + Kı Kı l\Ia 1Ia + 2 Kı Du Ka Ka + '"! Kı Du 
Ka Ma + 2 Kı Du Ma ~Ia + Du Ma Ka Kı + 2 Du Du Ka 
Ma + Du Du Ma }la. 

O halde zürriyetin dörtte biri kınrcık saçlı ve duplex, 
bir nısfı kıvırcık saçlı ve simplex, dörtte biri düz saçlı ve 
nulliplex'dir. Gözün rengi de ayni uretle tevzi ed1lmi~tir. 
iki vasıflıların birleşme ·iyle hasıl olan zürriyet: Zürriye
tin on altıda biri kıvırcık saçlı v~ siyah gözlü. her iki ka
rakterce duplex - on altıda ikisi kıvırcık saç için cluplex ve 
siyah göze simplex- on altıda ikisi kıvırcık saç için clup
lex ve siyah göz için simplex - on altıda iki ·i kıvırcık 

saça simplex ve siyah göze duplex - on altıda biri kıvır
cık saçlı duplex ve mavi gözlü - on altıda iki i simplex 
kıvırcık saçlı ve mavi gözlü ... 

Bu ·uretle on altıda üçü kıvırcık ~rnçlı, lakin siyah 
gözlü değil, on altıda biri duplex siyah gözlü ve düz saçlı 
- on altıda ikisi simplex siyah gözlü ve düz saçlı - on 
altıda ikisi siyah gözlü, düz saçlı, on altıda ikisi siyah 

.gözlü, düz saçlı, on altıda biri düz saçlı ve mavi gözlü. 

Mendele ·göre : bir siyah yumurtası bir siyah sperma
tozoidi tarafından telkih olunursa siyah bir şahıs. 

Bir siyah yumurtası bir beyaz permatozoidi tarafın

dan aşılanırsa habeşl. 

Bir beyaz yumurtası bir iyah ·permatozoidi tarafın
dan aşılamr · a hah eşi. 

Bir beyaz yumurta ı bir beyaz ·permatozoid tarafından 
telkih edilirse bir beyaz ha ıl olur, 

Bu mendelin ilk kanunudur. 

Bu suretle meydana gelen iki melez birle ince : 

Bir lıabe.,i yumurta ·ı, bir habe ·i münevi ·iyle" Lirle
şince habeşı. 

Bir habeşi bevza ı bir bevaz hüvevııi münevi. ·i Lirk
şınce habe ı. 
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Bir beyaz yumurtası habeşi hüveyni münevısı ile bir
leşince haheşi. 

Beyaz bir beyza beyaz bir sipermatozoid birlr)rse 
beyaz hasıl olur. 

Demek sivah renk domiııant ve safradır. Tanıklarda 

da gül renkli ibik, basit ibiğe, kıvırcık tüy düz tüylere 
dominant" dır. Beygirlerde siyah renk beyaz renge; kfü;ük 
kafa büyük kafaya galiptir. 

İn..,anlarda birinci Men del kanununca: iyah göz maYi 
!!Üze. nıongo1 gözü tabii ~öze, etlilik canlılık zayıflığa. 

~oluk cild in('f' ve renkli cilde~ koyu siyah saçlar kumral 
~açlara, kıvJrcık saçlar düzlere, asabi mizaç lenfatizmaya 
hiddetlilik itidala galiptir. Orta zekalar, a ağı veya yük
:·-e k zektıdan üsLündür. Solaklık, musiki istidadı re ·e ·iftir. 

Marazi va~1flar arasında galip gelenler: fazla parmaklılık, 
düz dabanlık, skolyoz, ön dişlerin yokluğu, tav ,an dudak; 
kemiklrrin kırılma kabiliyetinin fazlalığı, sitrik lipomlar, 
ııöro fibromatom, dudak Yf> bacakların müzmin özeymaları, 
'Tom on hastalığı, Hontington daürrak ı, ipospadiya: viladi 
katarakt. lekeli şebeke, diyabet ensipid, subagi retintler .. 

.Jiarazi ,-asıflar arasında afil olan: kalçanın viladi çı

kıklığı, cücelik, alkaptonüri ; albinizma, keroderma~ Meyer 

yp Friedrich hastalıkları. epispadiyas, mikro efali, habi, 
· fakrüddem. ;-;a\' arasında tümörler, azı ve köp k di lerinin 
<>imanı. 

Heridit<~· intermediaire de ebeveynden her iki;-;inin 
, · a~ıflarmı haiz olur. Mesela beyaz İtalyan tavuO-u renkli 
taYuklarla çiftleşirse üzerinde tek tük benek olan beyaz 
pili~;lf'r dünyaya gelir. Cımımiyetle tipik vasıflar er. -
rilere ~ mütibf't karaherler menfilere galebe eder. Bunun 
müstesnaları var. Bazan dominans muvakkat olur. Bu hal 
az çok cin~lf'rlr alakadardır. M , ela «Dorset» cin ind -'ll 

olan koyunlarm eri eği de, dişisi de boynuzludur. « \ıffo1k » 
df'nİlf•n ko.runlarm dahi dişisi d , rkro·i de honmzludur. e . 
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Bu iki crns koyunuıı Liriı~~ıııı" i~ lı· nwnLrna gden melez 
(Hybriclc) !erin erkekl<'ri Jw~·nuzlu. di~ik·ri boynuzsuz 
oluyor. {_,~ünkü eıl<'klnd<' boynuz ulnrnst dominanttır. ka
dınlarda da res<'~iyou .. fıı:aııl~ırdu kafa taslaklığı «Calvitie» 
de tırkı boyııuz g-1l;idir: erkek <_:o('uUara µ:<'çİyor: kızlara 
geçmıyor. 

Kılı sert ve siyalı bir kobay ti"ıyü yurnu~ak n~ beyaz 
koha y1a çiftl <'S<'C<' k olursa d üileri i ~-ah ,-e :-5eıt olur. Çünkü 
siyah beyaza. sert yumıısa!la dı)ıniıwut'dır. Sinılı ve sert 

• .. ) ... ~ f 

Üç kardLŞ erken buna::ıa 

kıllı iki melez dr birlıiriyk ~:iftlc~tirilir~c diltt (;e;-it van-u 
çıkar: yumuşak lH'rnz tüyleı~ nt :iyulı tüdü. yunıu~ak 
iyah tÜylü. ve ~ · c rt. lw~ · uz 1ii~ · ll"ı. Ü<·nwk <lürttı·n biri <·e<l

din birine. diiı·r L:ri di~n n·dd<· lwuzi' or. 
Bu dö;i <:::~it ya\Tll~laıı da 011 altı .<:ı·:;!t kornbiı4'·wıı 

olur lm <la ~foıı<ldtll Ü<"Cınd"ı buıuııurw u\ ar.: ' ' . 
Siyah ser1İıı ~· umurıa~ı~ -..iy<ılı ..:ı·rtııı hu,· ı·, · ııi ıııl"ınn i~i 

i]e bir1eşin('C' siyah ~ert melı z. 
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Siyah sert yumurta, siyah yumuşak bir hüveynle bir
leşince siyah sert melez. 

Siyah sert yumurta, beyaz sert hüveynle birleşince 

siyah sert melez. 
Siyah sert ~·umurta, beyaz yumuşak hüveynle siyah 

sert melez. 
Siyah yumuşak bir yumurta, siyah sert bir hüveynle 

telkih olununca siyah sert melez. 
Siyah ve düz bir yumurta siyah düz bir hüveynle 

birleşince siyah düz melez. (Düz tabiri yumuşak y rine 
kullanılmaktadır. 

Siyah yumuşak yumurta beyaz sert hüveynle siyah 
sert melez. 

Siyah ve düz bir beyza, beyaz düz bir hüveynle siyah 
düz melez. 

Beyaz sert bir beyza, siyah sert bir hüveynle siyah 
sert melez. 

Beyaz sert bir beyza, siyah düz bir hüveynle siyah 
sert melez. 

Beyaz sert bir beyza, beyaz sert bir hüveynle beyaz 
sert beyza. 

Beyaz sert bir beyza, beyaz yumu., ak hüveynle beyaz 
sert melez. 

Beyaz yumuşak yumurta, siyah sert hüveynl' 'İyalı 

sert melez. 
Beyaz yumuşak beyza, siyah yumuşak hüvevnle iyah 

yumuşak melez. 
Beyaz yumuşak beyza, beyaz sert hüveynlr beyaz sert 

rnclrz. 
Beyaz yumuşak yumurta, beyaz yumu ak hü,·en1le 

beyaz yumuşak melez. 
Bu suretle yasıflar nesilden ııesile gecerkrıı donıiııau-., 

hınuııunu takip eder: 
Tüderi ~wrt V(' kısa olan bir ı-;İyah kohavı tüy]eri 

12 
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uzun ve yumuşak olan beyaz bir kobayla birleştirir ek 
ilk zürriyet de siyah, ve kısa tüylü yavrular peyda olur. 
Çünkü siyah beyaz, sert yumuşağa, kısa uzuna nazaran 
dominant'dır. Burada birbirinden ayrı üç- karakter vardır: 

Bu üç vasıf birbiriyle birle me yüzünden ekiz çeşit 

melez yapar : siyah kısa sert - iyah kum yumu ak -
siyah uzun sert - siyah uzun yumuşak - bt>yaz kısa ert 
- beyaz kısa yumuşak - beyaz uzun sert - beyaz uzun 
yumuşak. Bunlarda birbiriyle birleştirilirse 8 x 8 = 6-t çe
şit Combinaison yapar: 27 siyah kısa ert, 9 siyah kısa 
yumuşak, 9 siyah uzun ert, 9 beyaz kısa serl, 3 . iyah 
uzun yumuşak, 3 beyaz kısa yumu.~· ak, :) beyaz uzun 
sert - 1 beyaz uzun yumu ak. 

y erasette rol oynayan amilin chromosome denilen 
hücre nüvesindf'ki mülevvin maddeler olduğu anlaşılmış
tır. Boveri ile Heriweg e göre kromozom ir i istidadı hamil
dir. ıVeissmann a göre kromozumun bulunduğu Keim

plasma'da veraset vardır. Keimplasma içinde Soma ismını 

verdiü-i birbiriyle, kar.,ı kar ıya konmuş madclder harap 
oldukça cer · ııme plazması yenidf'n yeniy~ sonıalar yetiş

tjrir. Buna Weismann, Kontinuitat Untersterbliclıkeit des 
Kcimplazmas demiştir. Kadın Ye erkek tena:ül hücre
leri birleşirse ·emere verir~ valide ile pederin kromo
zomları Zygole nin kromozomlarını yapar. O halde namü
tenahi urettt• nesilden nesile intikal eder. Cf'zri hücreleri 
Ovogene, spermiogene df'nir. Bunlarda ıneycut her kromozom 
uzunluğunca ikiye ayrılır. Her nüve-k1z tıpkı her nüve
anne gibi kromozomlara maliktir. Kromozomun bünyesi 
çok karışıktır. Bir kromozum çok, pek çok irsi i ~ tidatları 
hamildir. Bir kromozom un yapıldığı zincirlerin her biri 
h ' . " . . 1 l ] ,, u usı ırsı ıstıcat ıur. 

Kromozomlar daima çifttir. İn, anda ve makakta -t8, 
faredf' -tO, beygird 60, da tav. anında -t-t; hindide -:t6, 
gügercinde 16, :enwnderde 26: ipek bö ·c~in<le 56: top-
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rak solu canında 32. bezeln' eh' 14. mısırda 20. zanbakta 
• I I 

24, muzda 16, tütünde -t8. 
İnsanda yirmi dört çift kromozum olduğu için 1 b mil

yon Çt>şit verir. Her çeçit te 16 milyon yaparsa 2.)6 triliyon 
yumurta oluyor. Kromozomların üzcriııde faktörler zern·İr

vari dizilmiştir. Hel' kromozomda osma yahut unit ye~ a 
genes denilen vasıflar '< characfer» vardır.. Dişide f-'rk ktPn 
bir farklı kromozom gürülüyor. 

Kromozomlarla {!e<;en hususiyetlere genotypus deni~· or. 
bir d" phenotypus yani mlikte ep vasıflar vardır. Birinci~i 

ir en intikal ediyor. ikinciler heç-mi~'Or. Bazı hariel. . elwp
ler tesirile zürriyetin bozulduğu vakidir; lakin bu bo
zulma fenotip «İn~indendir~ ondan sonra gelen ne~iJ 

yine sağlam olarak ç·ıkıyor. Onun için tereddi me. Plf'~İ 
beşerde ilk göründüğü kadar derinliklere gitmiyor. az çok 
müsait bir ı tıfa ilP- düzelivPrivor. Yumurtadan doğrudan . ( 

doğruya intikal e<,len husu. iyctlr-r genatype'dir. ~\. ıl vera-
set sahasına giren bu kısımdır. Diğer değişiklildPr muhi
tin tesirile olanlarcl1r. Bu değişiklikler neşvünüma. ı P-,

nasmda veya kahil iken olabilir. Her nebatta iklimin. 
toprağın cinsi nebatı çok değiştirir. Me. e]a dağda yeti~en 
nebatlar ovaya, ovada biiyüyenler dağa ekilecek ohır~a 
vasıflarını hüsbütiin deği~tiriyodar Lamarck «Philo. ophiP 
zo0logique» adlı <>serinde ki ·bi vasıfların nesilden ne:,İk 

intikal edeceğini idida <•der. Darwin de hunu tereddüt üz 
kabul ediyor. 188;) de Weissmann bu iddiayı kökünden 
çürütmüştür. Elli sencdt>nberi lm mevzula uğra .· aıı c'ilinılcr 

lVeissmann ın fikrini günden ~üne daha kuvvetle kar:'ıla-""' \ \. 

yorlar. Jenotipler degi)mİ~'Of .. onradan kazanılan 'a~ıflar 
yani « proprİ<:t<_:s phı:notypiqta·s » değişiyor. 

İrsiyetin esası ~Tumlırtadır. Yrnnurta l_>ir hücredir. '" 
bu hücre gamet denilen iki lı Ü('rcnin hirleşmesiylc olm u~
tur. Yumurtaya zygole 'lrniyor~ hücrenin üıksiıııi mitose 

v va caryokinese iwmil<' tawr. İste vera, 3 t me:elt->. ind · 
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bu mjtoz hadise~inin ehemmiyeti r;oktur. Hücre taksim 
olunacağı vakit nüve, i şahsiyetini kaybeder~ gışası erir, 
itoplazrna ile mezç olur. A ıl tabime uğrayan nüvedir. 

Hücrenin taksimi nüveye u.yar.. HüıTenin cismi liyfi, 
huzme ~eklinde belirir. İki kutbu vardır. o iki kutuptan 
her tarafa şualar fışkmr. ~ üve zararına teşekkül etmiş 

az ('Ok uzun bir takım maddeler. Bunlar esas boyalarla 
Loyand1ğ1 için. kromatini hamil ldukları için chromo
some denir. Bunlar ikiye ayrılır ' t> kutuplara doğru gi
der. Bu suretle bir hücre ikiye ayrılır. 

O halde hakiki tenasül vücuddt·n ayrılan bir hücre, 
bir gamet sayesinde oluyor demek... Erkekten ayrılan 
pek küçüktür. Sperrnatozoid denilen. hedepli, müteharrik 
bir hücredir. Dişininki ni ·beten büyük~ yuvarlak, hare
ketsiz, ihtiyat kısımları bolcadır. Bu iki unsur birbirine 
tesadüf edince bir yumurta te ekkül eder. Yumurtada 
yeni te~ekkül edecek uzviyetin · ayısız hücreleri vardır. 

Hücreyi yapan gonade denilen hu~u i guddedir : erkekte 
husye, kadında mebiz. 

Veraset bir çok urnmrlara, mü tekil ve tefriki müm
kün unit lere 'merbuttur. Bunlan1 genes i mi veriljyor. Kro
mozom irsi jenlerin yeridir. Jenler doğuran hücre içinde 
hu gün pek iyi tanıdığımız. vera et dediğimiz kanunlara 
uygun tarzda dağılmıştır. Gf>ne ler le tıpkı atom gibi 
nazariye olmaktan çıkını., ve prensip sırasına girmıştır 

(Langewin). Hücrede görülüyor mu? Evet, diye cevap vere
biliriz. Muhakkak ki bunlar hücrenin nüvesindedir. Ve 
kromozomun esas bünyesini teşkil eder ye bazı bo~ calarla 

boyanır. Kromozomlar hu u i bir tenvir ~aye inde taze 
nesiclerde boyanmak ızın da görülebilirler. 

Vera etin değişmez kaideleri kar ı ın< La fen htt· st'n 
olduğu gibi kabul etmez. .fenle ,!.!;eçen ku ·urlar daima sa
rihtir~ fizyolojik bir prose ü yüzünden marazi bir va · ıf 

alır v hastalı<Yı yapan bu zai<le lir. Halbuki bu zaiden· 
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kar~ı koymak~ hinaenalc~-h irsi jııtikalin onuııe ge(;mrk 
mümkündür (Cw;not - Rostand). Mesela fan~lenlr bazı 

gene recessifler körlük. hatta etrafında az çok ~ayn ta
biilik yapı ~Tor. Bu körlük vP Pir af kusuru talidir. µ:örün
düğü gibi irsi def'ril rlir. (~ünkii patolojik jen hunları .~u 

uretle yapıyor: l'an~dt nwşimi zufeyrenin fazla faaliyetini 
mucip oluyor, bu ~ üzden fazla ma~T ii dimagii ~P\Tkl ifraz 
ediliyor. Bu fazla nıayi , .. pidermin altrnda toplanıyor \ · p 

onu decoll<; ediyor. ~arl dnmctrlarm vazifesi bozuluyor. } u 

Devri cinnetli pederle şizofrenik oğul 

'üzdcn hem kol 'e bacaı .. !!:ayn tabii oluyor~ hem f!ÜZ 'i 

görmiyor. O lıald" 1,örlü~e ' " çolaklığa mahkum far -
nin her hangi hir a!"i1ta ilı' mayii dima~ii ~cd~i ifraz1 

tadil edilir V<' irti:afı tf-'mİn olunursa ha~· vanda . akathk 
olmaz. 

in~anlarda ir.-ı hir diy a ı ~ z \ardır. ki vasfı aı·idı· plı• ' -
n y ]-p y l'l I\ i q m·; i 1 ad 11 d i r. B 11 irsi d j vat f' :t 1 e n w l ı 'ı 1 o 1 a il 1 ar 
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umumiyetle idiot doğarlar. PPk muhtemeldir, ki onların 

gayn tabii olan metabolizmaları dima~ hücrelerinin muh
taç olduğu energie· yi temin f>derniyor. o halde bu jen 

• kusurunu dimağ hücrelerine eıwrji n~reeek haşka bir 
rnt>nba tedarik etmekle ta ·hih rtmek YP hu ~uretle aptal 
doğuma mani olmak mümkin olamaz mı ?' ... Bazı vak'alarda 
gi'nf's ·1er yüzünden Nanisme olur. Bu cücelik derekiye ve 
nuhamiye gibi dahili guddrLrin ifrazlarının ku ·urundan 
ileri gt'lİr. ir~en kusurlu olan Jm uz' i_ -t>iP tiroid veya hi
pofiz hormonu sokacak olur:'ak irsi kusur tamir edilir. 

Bazı marazi va!;ıfların me--Plcl. calvitie'niıı erkeklerde 
gürül<lüğünü söylemiştik. Daltoni:--me de böyledir. Yüzde 
dört erkeklerde, yüzde yarım kadınlarda ~örülüyor. Hal
buki 1ıcmophilie nazariy<>ee kadmlarda <la olabilir. e de 
hemen hemen erkekle ha"' bir irsiyettir. İngiltere kraliçesi 
Viktorya nın hemofil jeııi iki kızı ya~ıta~iyle bir taraftan 
Battenberg aile"line ve İspanya hanedanına~ di~er taraftan 
Hess ailPsile Prusya ye Ru ... ~-a hanedanlarına geçmiştir. Bu 
hi\ük kromozomun tarihte ıw büyük rol yaptığını biliriz. 
İ~ıe büylelerine de mehiz hühl.--alan n·rcnekle hemofili is
tidadı his ·olunur .· urette J--lt\h NlilPhilir. ir~i vasıfta olan 
. ar· a da hu ce. it müdahalPl ·rin Yardımı . aye:inde :alalı , . . 
o-ü1.;terebillr . 

.Jiendel kanunlarının tatbikatında ikizlik meselesile de 
kar:"lılasIYoruz. ikizlik j ki türlü fJİ m : hakiki. kazib . Hakiki . , . 
ikiz ik her :-urette ayni ir--iyPtİ. ayni j ni hamil olmaktır . 

k<hib ikizlik her biri anı Yf' mü .. ı akil vumurta ile olur. . -
Anıw gudde. i icindc iki Yunıuruı Yan Yana vf> birbirin-

e " .. ., ., 

(l n a_-rı büyürse ve her iJ...i ... i foli ·ule'<len ayni zamanda 
çıknıı~"a yalancı ikiz (leııir. 'unlar ana rahimiı«le yan 
:ana büyürler, ayni rrüııdt' doğarlar. iki biradPr. İki hem
"İn·. Yahut bir birader Y<' lJir h •ııı ... iredir. Bunlar te-..adüf , . . 
'üzüııdeıı ·nm vana hüdiyor. a ·ni !!ii ıdf• dofrnvor. 
... .. .,J .. .. .. .. 

l fa1lrnki asıl ikizlik lııı dt· {!: il lir. 1 lakiH ikizde daha 
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samimi karabet vardır. Bir t('k ~ · urnnrtadaıı olurlar, ne. -
vünümasmm lwr hangi ]Jjr cle\Tesinde ikiye Lölünürler, 
bunların her birinden ayn şahıs olur. Daha ilk ~ünden 
yalancı ikizle as1l ikiz ayınl edilir. Asıl ikizlikte bir tek 
meşime, bir tek koriyoıı gışaf-iı vardır. Hele en büyük 
fark iki kardeşin birbirine fevkal<tde benzeyi idir. Hakiki 
ikizlikte nevzadların ikisi birden ya kız veya erkek olur. Biri 
kız, biri erkek olmaz. Kttzib ikizler ise erkekli kızlı ola
bilir ve beıızcyişleri gelişi güzel iki karde\'in birbirine 
benzeyişinden fazla değildir. Hakiki ikizleri ise adeta bir
birinden ay·ırcl etmek kabil olamaz. İki i de ya erkek 
veya dişidir. Gülmeleri birbirine benzediği gibi gülecek 
mevzu bile ikisjnde aynidir. Yüzlf~rinde ayni çizgiler, ku
laklarmın ~ekli, rlleri, hatta avuç içindeki çizgiler, parmak 
izleri; dişler bakışlar, seslerinin lahni, kan gurupları, .~ aç
larının irtikaz tarzı; el, göğüs ve bacaklarının kılları ... 
Hatta ayni zevk. ayni mizaç, ayni istidad : (.:ahşma Ye 
tenbellikte benzeyiş; eğlencede ayni şeyleri tercih ... 

Hakiki ikizlik üç·te bir nisbetinde daha nadirdir. Ha
kiki ikizJiğin sebebi henüz büsbütün anlaşılamamı\tır. 
Her halde venısei büyük rol oynıyor. Sıra ile ikiz do.O-u
ran aileler bile var. Burada frengi ve verem gibi bazı te-
emmümleri iıham ettiler. Guya bu noxe ler tohumu par

çalayarak ikiz yapıyormuş. Fıkariyenin aşağı ,' ınıfm<laki 

hayvanlarda, beyza zarar verecek el.miller t siri altmda 
bulundurulursa ikizlik oluşunu il~riye sürdüler. Tabii 
bunların hepsi söz... Yumurtanın ne zaman ,.e nasıl tak-
im olunarak ikiz husule geldiğini biJen yok. Her halde 

eskiden iddia edildiği gibi ilk taksim zamanında değil... 

Bu hadisenin hhbtodermdr. oldukça ge(; vukua g ldiO-i 
memuldur. Hakiki ikizin ayni maddeden oldu0·1mu 0 ·ö. tc·

recek bir nokta <la bunların bir ayna kar. fömdaki t<>ııa

zuru « symct rif' en miroir» andıran acayih henzeyi ]eridir. 
Birinin .:ag eli diğerinin sol elin<' benzer birinin , ol vü-
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zünde bir leke, bir ben varsa diğerinin de ayni yerde ·a
ğındadır. Ayni yumurtadan üç, dört, be~ çocuk olabile
ceği de müteaddit müşahedelere istinaden kabul edilmi'l
tir. .Mesela Clarke ile Revell in tesadüf ettiği üçüz Miller
ler doğdukları vakit üçü de karşılıklı [2:öbek kordonlarile 
bir plasantaya tesbit edilmış oldukları göründü. Her şeyi 
birbirlerine o kadar benzeyordu ki... Kundakta iken üçü
ne ayrı renkte kordela koymakla ianılmaları mümkün 
olabiliyordu, daha sonra mektepte hoca1arı t'eçemezlerdi. 
Clarke dördüzlere de tesadüf etmiştir. İki üç sene evvel 
sinemalarda gösterilen beşizler herkesin hatrın<ladır. Ka
nadada, Torento'da Ovila Dionne adlı bir Fran~ız ködüsü 
bir batında beş kız dünyaya getirmişdi. Beşinin toptan ağır
lığı ancak altı kilo üç yüz kırk dokuz grammış, beşi de 
bir tek pla antaya yapı ıkmış~ be ·inin de gözleri ardu
vaz rengi, saçları kumral, yüzlerinin çizgileri bir çeşit 

miş. Vaktinden evvel doğdukları için Dr. Allan Dafoe nin 
ihtimamiyle Couveuse de büyüdüler. Hale\ beşi de afiyette
dir. Tabiat in~andan nadiren üçüz, dördüz, beşiz yapıyor. 
Tabii <loğum bir doğurmadır. İkizlik yüz doğurmanın an
cak birinde olur. 7 alou denilen hayvan daima ikiz doğur
duğu halde mebizinden ayrılan yumurta yalnız bir tanedir. 

~1aclemki bunlar ayni yumurtadan doğuyorlar, o hal
de ayni kromozomu alıyorlar ve ayni jeni hamil oluyor
lar. Halbuki kazibler kromozomun teyziind<" te adüfe bağlı 
muhtelif jenler alıyorlar. Yalancı ikizlerde ise vera et 
h. dissemblable, a · ıl ikizlerde ise h. semblable dır. Hakiki ikiz
ler doü·ar do<>-maz birbirinden avırılsa ve avrı havat şart-b b • - . 

lan altında büyüdü! ·e bile fevkalade maddi mü abehetle-
rine hiç halel gelmez. Lakin hunlarda da araya giren bir 
ha · talığın, guddelerinde ve saire~inde yapacağı tlrızadan 
benzeyişte hemen değişiklik olur. 1Ie. ela guddei <lerek
kiyesi veya nuhamiye, i ha talarnr. a o ~aat bo) u bosu 
değişiverir. Muhit maddi yeti (;ok dei'ri '1 irenwz. l<lkin mu-
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hitin terbiye ve maneviyet üzerinde çok df'ği ikliği olur~ 
Bu yüzden ikiz kardeş arasında tees!-lür~ ~efkai Ye ~eciye 

farkları çok olabilir. 
Verasetin Antropoloji araştırmalarında da kıymeti 'ar. 

arzın üzerinde saf, su katılmamış bir ırk olabilmesi mü. te
bad dır. Antropo.lojist1er Jrk araştırmalarında az çok homo
jen olanlarla bir kolleksiyon yapma]<~ jenlcri birbirine az 

çok henzey<·nleri 1oplarnak wmlünli takip ederler. Irkın 

.tmuhte1if vasıfları genes le alMcadardır. Bu 'a~ıf :Mend 1 

Sar'alı valde, sar'alı kızı 

kanunlarına uygun bir tarzda ıw ·ildc'ıı ııe--ile intikal 
eder. Ltı.kin çoğu müteaddit faktörlerle altı.kadar olduğu 

için iş biraz karışıktır. .AntropolojistJrri hi1ha . ..;a alakadar 
eden kanın jenetik farklarıdır: kanın dürt gunıpunu da 
bütün ırklarda görüyoruz Hı.kin nislwti hi-, oluna ·ak de
recede birbirinden ayrı, hatta bir indice serologique 1 e. k"l 
edec k kadar ehemmiyetlidir. ~le -p]c\ O ~urup11 donneur 

universel dir. Bu ~ahı . farın lrnnlanndah ki"m .. yp}~r hi•·hir 
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serumla aglütine olmaz. Bu gurup Avrupa halkının yüzde 
40 - 50 sini teşkil eder. En eski bir gurup ayılıyor. Ondan 
sonra .A gurupu gelir ( yüzde 30 - 40 ) dır. B gurupu ile 
A B gurupu ise çok azcbr (yüzdt> 5 - 15). 

A gurupu, ~\ vrupahlarda ve Avrupalılardan yetişme 
Amerikalılarda ve Anı turyalılarda faiktir. A!';ya ve Afri
kalılarda ise iş alc· inedir~ B gurupu daha çoktur. B gurupu 
bilhassa Çinlilerde, Hindlilerde boldur. Bu karı gu
ruplarından ne anlaşılır ( zannol unu ~-or ki n~ce~~if O gene'i 

diğer üçünden daha e:-;kidir. İptidai telt> kki edilen millet
ler de hemen saf halde O gurupu bulunu~-or: Laponlarda, 
şimali Amerika yerlilerinde, Brezil ya gm·aranasmda, Es
kimolarda... Halbuki A ile B mutation·ları daha sonra 
görünmüştür. A mütasyonu Avrupanm şimaligarbjsinde, 

B mütasyonu i ·e :\ yanın merkezi plateau· f'unda bulu
nuyor. A nm B den fazla yayılım ., olu~u daha evvel 
meydana çıkışından, biraz daba e:-;ki olu., undan ileri gelse 
gerek ... Kossowilch e göre indice :crologique ile ba ., ın şekli 

ara ·ında paralelizm vardır. Kanı A gurupmıa men, up 
olanlar ince b~ırunlu ve dar yüzlü oluyor (mesobrachiale), 
(sous-brachiale). Bunlara şimal çeşidi == type nordique de
nir. B gurupundakiler geni~ yüzlü ve ya: ı burunlu olu
yor (Brachycephal.r; . 13unbra lapon çeşidi == type lapa

noi'de derler. O gurupuna mensup olanların da yüzü pek 
dar ve burunları ince oluyor. Bunlara cenup çeşidi == 
lype mediterraneen deniyor. Bu Ufırm ll10Ul.I 1 olan ırk ted
kiklerinde bu kan guruplarına çok ehemmiyet verilivor. 
Tabii bu mes 'eledc bilgimiz im kısa huduttan fazlasına 
gidemediği için haklı haksJZ bununla öJ ·üyor ve karar 
veriyoruz. Czak memleketlerd(• bile ırklar orijinalite.' İni 

muhafaza ediyor ve kaıılc.ırı avni ce~iuen oluvor. Me · la . . ) . 
Sehhıik yahudilf'rinin kan 2:Urupları hems ·rilcri olan diğer 
Balkan ahalisinin kan ~unı pJarımlan hi. sol uııacak dere<'e<le 
farklıdır. St>lanik yahuclilı-ri dürt:-iiz "< ıwd<·ıılwri hurada 
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olduğu lıald(' ne iklimden, ne hayat tarzından müte s~ir 

olmuş, ayni çeşitten kan gurup unu mahafaza etmi., .... 
Humlarla küçük Asya Türkleri arasında da fark Yar. 
Macaristanda, çingenelerle Almanlarda kan gurupu asıl 

Macarlardan farklıdır. Formoz adasının yerlileriyle Japonlar 
arasında, Fasın muhtr]if kabileleri arasında kan gurupla
rında fark görülmüştür. On iki asırdır, birbirinden ayrı 

Hindistan çingenelerile Macar çingenelerinin endis serolo
jikleri ayni bulunuyor. Zaten arz üzerinde katılmamış~ 

karışmamış iki ırk varsa yahudilerle çingenelerdir. 

Kan guruplarının muayenesi antropolojik görü leri. 
buluşları tashih ve tasdike yarar. Meselci Şimali Ameri
kanı yerli ahalisinin kanı ile Siberya sahilindeki bazı 

adaların, Sahalin adalarındaki Giliak larda ~akin bazı ka
bilelerin kanı arasında münasebet nazarı dikkati celbet
miştir. Halbuki Kanatlanın Mongoloid yerlileri ile Asya 
Mongollarının kan gurupları birbirlerinden uzak oldukla
rını gö teri yor. Thioure ye karşı duyguda antropolojice 
mühim. Bu da ırka göre değişiyor. Mesela Amerikada otu
ran beyazların dörtte üçü thiourenin tadını anlamaO-a ve 
ayırd rtmeğe muktedirdir. Şimdiki zamanda goı'ıteur de
nilen zaika hassası yüksek lıiçbir ırk yoktur. Lc\kin ~i

mall Aınerikada bunlar pek ziyade. Şimali m rikada 
yüzde doban dörde kadar çıkıyor, kanı karışık yerlilPrde 
yüzde 87. Çinlilrrde yüzde 9-t, Araplarda 63 tür. Daha 
garip bir 'ey ... Zaika ile kelchn tarzı ara ında da bir mü
nasebet görünü yor. Mrf:ela arapca konuşan ,. lı. ırlılarla 

yriaque konuşan Mısırlılar arasmda zaika farkı çok a~i

kcl.r ... Keza Fin lisaııivle konusan Finlan<livalılarla i~YP.Ç . ; . . 
li:anı konuşan Finlandiyalılar arasında <la fark bulunuyor. 

l Z\ iyetin bir çok hastalıklara kar.'ı mukavemetini (ı,~ 
irsiyet tt>mİn eder. 11 arrlrr leucemi infocti<·u~e· P. ıwk 

luı~fia~tır. Bu bir gene dominant dan ileri geliyor. 
Koba~farda kanın l"omplemandan z<~ngin]İ<~İ ir~I bir 
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vasıftır. Bazı ineklerin intani sıkıta, civcivleriıı basiller is
hale, farelerin istafilokok intanına, kobayların tuberkü
loza irs1 hasasiyeti vardır. İntanların srriri Şf'klinde bilf' 
veraset rol oynar. :Mesela ikizler frengiye yakalansa mikrop 
ayni yerlerde oturur, ayni çeşit anza yapar. Hatta kızıl~ 

kızamuk gibi hastalıkların ihtilatları bile ayni şekildedir. 

Haricten giren semler ve mikrop toksinleri şüphesiz 
mütasyon yapıyor. Lakin bu bozukluklar muvakkat mı: 
yoksa devamlı ve nesilden nesile geçiyor mut Bu me · efr 
:on zamanlarda daha iyice araştırılmı., ye kaf 1 neticeler 
alınabilmiştir. Zehir beyzanın ·itoplazmasında muvakkat 
veya devamlı bir deği iklik yaptığı kabul edilse hile 
zürriyete geçmiyor, İşte bunun için tıbbi kla ·ik mah\ma
tımız, doğruluğuna asırlardan beri gözü kapalı inandığı

m1z doktrinler veraset bilgilerimizle sarsılmrtır. :\Iesela 
frengi üçüncü batma kadar müessir olacağı iddiası müba
lagadır. Birinde olimp alnı, hoçiııson dişi görünce bunu 
atalar frengisine atfetmek doğru değildir. Ya tütünh· . al
kol... Bugünkü hayat binasının çimento. una fazla mik
tarda karışan bu zehirler için neler söylenmedi, ki... Aca
ba hepsi doğru mı? Valde tütün ve içki ile intoxiquee 
i ·e zehirin cenine kadar gitmesi ve bir değişiklik yap
ması vakidir. Lakin jenleri büsbütün harap t>deceği ve 
tereddiyt=' uğratacağı i ·bat edilememi.tir. Alkolizma ha~ -
vanlarda neslin tereddisine sebep olmıyor (Hanson): hatta 
alkol verilen horozların daha kuvvetli n _. dinç olduğu 

görülmüştür. 

İnsanların kokuya, tada karşı ha ttsiyetleri İr:;i me~e
ledir. Bir şeyin tadı koku u hakkında yüz kişinin hi. -
settikleri ayrı ayrıdır. H 1 bunu hayvanlarda daha bariz 
surette görmüyor muyuz r Omründe hiç bir kurd ()'örme
yen bir köpeğin önüne me.,in halin g tirilnıi ., bir kurd 
derisi kon a pek az olan kokusu bi]t· lıayvancauız<la 

korkudan spazmozlar yapar: hayvanat haht:t->IPrde arslan 
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ve kaplanların altlarına konulan samanlardan biraz alıu
.-a da beygirlerin ahırına konsa zavallılar korkudan kudu
rurlar. Amerika yerlileri düşmanlarını veya avlarını koku 
ile takip f'derler. zenciler bir ayak izi görseler koklayarak 
beyaz veya zenci izi midir, tanırlar. Bu da koku gö terir ki 
ha ·sasiyetini sade terbiyeye atfedemeyiz. Ki bi bile ol a 
batından batına irsen İntikal ediyor. Domuzlar arpayı çok 
:;ever, yaban domuzu da arpadan nefret eder, yaprak yer .. 
Yaban domuziyle bayağı domuzu birleştirdiğimiz vakit 
dünyaya µ:elen rlomuzların bazısı arpayı sever, bazı ı nef
ret eder. 

İnsanların da bazı kokulara karşı nefret ve muhabbeti 
fr:-;idir. Mesela baba ile oğulun peynirden veya etten, kimi
nin de sigara kokusundan fevkalade nefret ettiklerini görü
yoruz. Ribot ; Darwin ve Spencer in kisbi veraset iddaa mı 
kabul eder: bilhassa buna maneviyet ve terbiye cihetinden 
taraftar görünürler. Teessür, tefekkür, ahlak ahc:ılannda 

ruh1 itiyadlar bir instinct halini alıyor, bn suretle iri 
egorsme, altruisme olur, diyorlar. Freud da bunu kabul edi
~ror. Şahsi tecrübeler şiddetli ve mükerrer olursa müteakip 
nesiller üzerine tesir ediyor ve irsi olarak şuurda kalıyor, 
-diyor. İnsanına göre egoi t meyilleri içtimai meyillere 
kalb etmeğe ve taali ettirmeğe istidat değişiyor. Bunlar 
güzel ·özler, lakin müsbet sözler değil... Hele jenetizm 
böyle düşünmüyor. Hiç bir vakit itiyad tabiat haline geç
miyor, kromozumuna mal edemiyor, nesilden nesile geç
miyor. Moral sahasında insanların as osiyasonları ne ka
dar kuvvetli olursa olsun jenlere kadar gidemiyor. Sahr 
dünyaya gelirken ana babasının cemiyetten kazandığı 
morallerın hiç birini beraber getiremiyor. İçtimai muhi
tin jenler üzerine hiçbir tesir yapmadığı muhakkaktır. 

Her şahıs ana babasından tevarüs ettiği kromozonılarJa 
doğar. Ecdadının yaşadığı şerait ve hadi at jenler ve ıw-
·ile hiçbir tPsir yapmaz. Cf'miyeti bcşeriy manevi · alalı-
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da ileriledikçe iyi jenlerin geleceğini ümid etmek boş bir 
hayaldir. 

Şu söylediklerimiz gösteriyor ki vera ~ etle geçenleri ter
bi ye ve muhit ile kazanılanlara çok defa karıştırırız ve 
bunları birbirinden ayırd edemeyiz, hiç olmaz a ayırd 
etmekte pek güçlük çekeriz. 

Veraset bahsinde :Mende! kanunları kadar şöhret bul
mamış bir kanun daha vardır: Galton kanunu. Her hal
de alaka uyandıracak bir kanundur. 

İngiliz alimlerinden «Gaf ton» vera et meselesinde dikkate 
değer bir neticeye vasıl olmu tur. «Gaitan» un iddia ınca bir 
çocuğun ' ahsında ana babanın yarısı mevcuttur (1/2) aynı 

çocukta iki dede ve iki ninenin dörtte biri (1/4) , ondan bir 
batın evvelki dört ced ve dört ceddenin ekizde biri (1/8) , 

ondan iki batın evvelki ekiz ced ve ~ekiz ceddenin onal
tıda biri (1/rn) evsafı vardır. O halde bir çocukta ev af: 

l/'l + '1/i + 1
/ 13 + 1

/ 11, == 1 ton altıda bir hata ile). Dernek beş 

ne ·ilden sonra bazı hu ·usiyctlcr kaybolacak derecede aza
lıyor. O halde ~cere ve a ·alet iddiası o kadar doğru bir 
~ey olma a geı~ek. Beş batın '-'Onra pek az its.i hususiyet 
kalıyor. 

Verasette Nettleship kaide. i denilen bir kamın daha 
vardır : ana babanın farik alametleri zürrivette bir defa 
görünmiyecek olursa ariık müteakip ne illerde gürülmiye
ceğidir: «Ein mal frei, immer frei ». Reces if bazı vasıflar 
için doğru ol a bile o kadar ümullü değil. 

Veraset me elesinde nazarı mütalaaya alınacak mühim 
keyfiyet sonradan kazanılmı.. ha alarm intikalidir. İrsi 
olmıyan ve 'Onra da kazanılan bir kusur veya kemal ah
lafa mira kah yor ınu (, üphe iz ilk bakı. ta bunun ak ini 
görüyoruz, mesela enelerdenberi dimağ hücreleri idman 
ve terbiye altında bulunan beyaz ırk medeniyete henüz 
yem gıren sarı ırktan fazla zekc_1 ve i. tidat gü-tcremiyor. 
batınlarca tPkemrnül etmis bir diııwfrııı Yari i olduğunu 
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isbat edemiyor. Bir Jnpon bir Avrupalıdan zekc'tca hi(; a.5 ağı 
değil, Afrikanın siyah zencileri arasında bile beyaz ırka 
feraset ve malumatca faik adamlar yetişrniye başlamı., tır. 

Sonra muharebede bir parmağı kesilen veya ayağı betr
o]an rnilronlarca insandan hiç birinin evladı parmak. ız 
'eya ayaksız doğmıyor, hatta bu uzuvlarında bir zaaf bi1e 
o1mıyor. İki üç· yaşında kulnk hastahğı çrkmek yüzünden 
sağır olan ve bu yaşt<l sağır kald1ğı için lakırdı üğrene

miyen bizim sağır dilsiz dediklerimiziıı (;ocukları aslü dil
siz kalmamıştır. Fakat hu muil<llc dr~ildir. Mutation'u~ ne
batbrda, ha yvanlanlcı kahu l eden modrrn ilim insanları 

nasıl istisna edebilir'.I. 13ir çok kisbi noksan ve kemallerin 
nesilden nesle intikali görülmüştür. Lamarck ile Darwin in 
tarihi tabiidc trldrnül meselesinde hu ciheti eyiden eviye . - . 
tetkik etlikleri görülü yor. Wei ssmann sonradan kazanılan bir 

. . 
kusurun muhtelif nesillerde tevali ettiğini iddia etmi _tir. 
Hele Brown .Sequard ın tromatik sar'a lrnsıl ettikten sonra çift
leştirdiği kobay ymTLıl a rrn el ı.ı ~cır~ a µ:ö ı·d Cığl"ı nü herke bilir. 
Basfcrd fore] erek yaptığı tcc:rü lwl r rde seretana i ti dadın da 
suıd olarak artdırılabileceğini f!:ÖStcrm1ştir. Son taharriya

tın pek çoğu Brown Sequard'ın fikri11r tezad 1.eşkil edi~· or. 

Ober Steiner, Brown Sequord rn buldu~u ı1etic~yi tryid ettiği 
halde Summrr yirmi üç yavrulu onbir ç·ift iizrrinfle yaptığı 
tetkikata istinaden tamamen aksi iddiada lrnlunuvor. Sonra 
bir çok mü(~lJifler daha bu tecrübeleri tekrar ettikl<>ri va
kıt f'ar'a hasıl rtt1kleri hayvandan züriyetlerine sar· a ge<;
me<liğiııi, fa kat esasf'n sar· alı olan hayvanların a hlafı uda 

sar~a nı karsı fevlrnl<ide istidat oldu 0·unu görmü~lerdir. . ~ ( -( ~ 

(<Hekker» e güre kisbi hassalarrn tevarü ünde hir cok 
' . 

noktalar itibare almmahdır. Her kisbi hassa g('li;i güzel 
intikal etmez. İntikalin muhtelif nevileri vardır. E,~vela 

ebeveynden <;ocuğa marazi amil intikal eder. Saniy n i ti
dat ~e(:er. Oküzlerde vebayı bakarl eya bir intandan 
muafiy<'t rvl.:\drna ~c·qiyor. o ~üphrsiz<lir. J lalhuki hin ~e-
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nedenberi müslüman Ye yahudi çocuklarının sünnet edil
mesi adet olduğu halde yeni doğan <;ocuklardan hiç biri 
sünnetli doğmıyor. 

Weissmann a göre sonradan kazanılanlarm ahlafa geçmesi 
için Blastophtorie olması, yani lrnrjcl amilin müvellit hüc
reyi bozabilmesi arttır. H<1lbuki hikemi ku urlar crrsu
meyi bozmuyor, kimyevllcr, intanller böyle değildir. Pede
rin fren~isi çocuğa geçebili~· or. Keza kimyevi rnad<lc]erin, 
alkolun ir i zararları mulrnklrnkdır. 

Babanın spermatozoidi ve ananın yumurtası öyle husu
·iyeti haizdir ki bunların imt1zac11Hfa n husule gelen müvel

lit hücre sade ebeveynin değil crdlerin bile ·eııiyetini 

nakleder. 
Çocuğun teşekkülünde pederin veya Yal<lenin tesiri de 

ayrıca tetkike değer. Galton babadan azm ve irade, ana
dan zeka ve his intikal eder diyor ve misal gösteriyor. 
Moebius e göre sanatkarlık kudreti tamamen pederden, 
sade şiir istidadı anadan geçer: Goethe gibi. Kraepelin tabii 
istidatların daha ziyade pedC'rden geçd1ğini, çok defa oğula 
intikal ettiğini söyliyor. Kız edad i e marazi istidatlara 
daha ziyade Hassa olurmu . 

«Ve/den>) mütereddi ve inkıraza müstaid ailelerde kız 
evlad doğuşunun daha ziyade olduğunu iddia ediyor. Bir 
ana babadan dünyaya gelen bir çok <;·ocuklardan evvel 
veya sonra gelenlerin mi daha ziyade irsen nıalımul olduğu 
da bir çok alimlerce te<lkik edilmi . Pearson ailenin ilk ço
cuğunun vereme, «Heron» akıl ha talıklarına vari olduğunu 

söyliyor. Gördüklerimiz bunlan n lı~r iki ,ine <le lıak vere
mez. Dc...ha ziyade cinnet nöbetine. yakın doğanlar yüklü 
görülüyor. Yoksa bazı müelliflerin idclicı~ı Yibi tekler veya 
çiftler tevarü hususunda ittilıam edilemez, fikrindq,.iz. 
Göring ile Dugdal cürme tevarü ü büyük ço ·uklarda, ha -
talığa ve fakirliğe tevarü ü de 'On do!Tanlarda görüyor. 
İmanın mücrimliğe istid:ıdı az eok kuvvete vabeste oldu-
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ğundan ihtiyarlı ha <lo~<rn (tH'uklarda cürme istidat görül
miyor diyorlar. 

Vefeyatın ilk <:ocuklarda daha fazla olduğunu iddia 
eden müellifler ekseriyet te~bl eclrr. Bu ebeYeynin genç 
veva binnisLe knYvctsiz olmasrndan ve rncul!.a bakmasını . ; ( 

bilmemesindendir. Yenı~ctiıı rolü olmasa gerek ... 
(<Brandenbızrg» a ~üre bazı llil~' t ah klar ve suiteşekküller 

bir ailenin bir çok hatnmda (tyııi ci ııs üzerinde görülüyor. 

San~at ta pederden eYlada intikal ediyor. Me ela bir 

Hakiki ikizler - il<i sene ara ile ikisi de !:iklotiıni nöbeti geçirdi 

ailenin ıncınur~ I-imiııi!J t'ılerna \<'ya a~ker yı'tİ~dirdi<fini 
görüyoruz. B ırad(t ~üplw~İz <'rasetiıı tesiri Yardır. lc!kin 
harici itinıdın n· tnhİ} ' f'llİn rolü lıiç Ü' az dc 0·ildir. 

:\laddl ha ·talıklardan 1'11 <;·ok tPvari"ı!:'ı (den katan I · ttır, 
yedi batında takip edil ııı t~t i r. ((Na jel» irs[ renlr kör1 Ü lrünü 
(<Fusyos)) neurite opt ique !erin irsi ş<•kill<>rini süyleıni"tir. 
Emrazı dahiliy( de irsi lıa~talıl lar ıwk col tur: 1 alp ] a .... ta-

13 
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lıkları, diyabet, hele hemophiliP. Fakat en mühim has irsi
talıklar sinir cümlesindedir: Thomsen hastalığı, dystrophie 
musculaire ler, Huntiııgton kore 'i. aı·~ a, histerya, teşennüd 
nuha felcleri, idiotie amaurotique te, tamamen irs1, hatta 
ırkidir. İdiotie amaurotique~te ayni zamanda göz, dimağ, 
ve nuha afete iştirak eder. Zaten görme kudreti viladi 
olarak ne kadar zayıf olur~a ruhi liyakatin· de o derece 
aşağı olduğu tecrübe ve müşahedelerle sabittir. 

Elli altmış senedir Emrazı Akliyede verasetin tesirine 
dair bir çok istatistikler yapıldı. ~faale ef hu istatistikler, 
yorgunluğu nisbetinde kat'! ve emin bir netice vermedi. 
Veremezdi de ... Bir taraftan me. elenin mahdut bir zaman 
takip olunabilmesi, diğer taraftan akıl hastalıkların çeşidini 
tayin için muayyen bir ölçünün olmaması işi güçleştirdi. 

Vakıa bir dereceye kadar 'arih ir iyeti yani peder ve 
valdenin tesirini anlamak kabildir. Lakin ecdadın ve ca
nibi olan akrabanın geçmi.,ini öğrenmek pek güçtür. Bun
dan başka ruhi gayrı tabilliklenlen tutunuz da nevrastP-nİ 
ve isteri diye geçiştirilen ne melankoliler, maniler ve ne 
erken bunamalar vardır ki nwcnunluğu ailenin değil, yıl
larca aralarında sanat ile yasayan hekimin bile dikkat . , . 
nazarını celbetmez, halbuki geçmiş ailenin sözile anlaşıla-
cağından işte bunun için i:tati--tiklerde büyük farklar ve 
hatalar olur. 

« Wolf Sohn>) erken bunamada yüzde doksan irsi yüklü
lük buluyor, Rüdin daha az... Rüdin İn tedkikleri yalnız 
Münib kliniği hastaları üzerinde olduğundan ni betin az
lığı tabiidir. Erken bunamaların pek mühim kısmı dı a
rıda tabii bir adam gibi gezer. Bu ;rün erken bunamada 
verasetten ziyade intan aranıyor. 

«Kraepelin» cinneti manyai inhitatiyede ir ·iyeti yüzde 
seksen, «Zihen>Hle Charite'ye giren ha · taların hepsi üzerinde 
yaptığı i tati tikte yüzde altmı., bulnıu ;tur. 

Verasette ehemmiyetli hir nokta da mirasın şeklidir, 
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(Wagner von Yaureg) e göre tevarüs ayni şekilde olur. Hele 
erken bunama ile nöbetli delilikte bu hal pek yazıhtır. 
Çok defa ebeveynin cinneti çocukta her şeyi ile görülür. 
Bazen bir ailede psychose maniaque depre ive in muh
telif şekillerinin yamsıra sar'a, hyst6rie, alcoolisme ve 
belahat görülüyor. Sar'a ile alkolizme tevarüs çok defa 
ayni şekildedir. 

Emrazı akli yeden HOnra sarhoşluk, ahlaksızlık, sar~a, 

ve intihar tevarüs eder. Bazı ailelerde intihar şedit bir 
ıztırar halindedir, bütün rnanasiyle ölüm istemek deliliği

dir. Ebeveyninin intihar ettiği yaşa gelince vukuunu men
etm<-'k mümkün olamıyor. Hatta çok defa ebeveynin in
tihar tarzını taklid eder (Sultan Aziz ve Yusuf İzzettinin 
bileğini kesmek suretile intiharı). İntihar eden mecnunların 
ahlafı da ayni ıztırara mütemayil bulunuyor. İntihar değil 
katil de irsi bir meyildir. Cinneti e ·nasında kaza çıkaran 
mecnunların evlatları da delirdiği vakıt adam öldürmeye 
düşkün oluyorlar. 

Felci umumii müterekki denilen cinnetin ·ebebi yalnız 
frengi<lir, fal at yardımcı amiller de aranmıştır. Vera 'etin 
rolü olduğunu iddia eden müellifler de az değildir. 

Hastalıkların zamanı da çok defa ayni ·uretle tevarü 
eder. Pederi yirmiheş yaşında tecennün etmiş e oğlu da 
o yaşta çıldırır. Bazan da böyle Homokron vera:et olaca
ğına gittikçe daha erken yaşta görülür : Huntingthon ko
resi ile teşennüci nuha felci böyledir. Bazı vak'alarda ço
cul ta daha gr·nç yaşta cinnet tezahür eder. Bunlar daha 
mr, ut ve ıslahkar bir tasalühün mahsulü 8ayılır, ayni 
zamanda küul ve suİİHtimal gibi tali sebeplerin o]mayı

\ında ndır. 
Bir d<' hastalıkla telkih arasında ne l adar az zaman 

~ecıni~~f~ şahıs o kadar yüklü oluyor. H 1 telkih zama
nında aııa baharım her ikisi de ha. ta olursa salim bir <'O

euk dliııyaya tr<>tirnwk müstesna bir talihdir. Vald(' ilt-· 
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pederin tesiri bir olmfü;a gerek. Evvelce söylediğimiz gibi 
valde ile çocuğun samimi teması daha uzun olduğundan 
hastalık intikalinde valdenin rolü daha ziyadedir. 

Ruh hastalıklarına i tidat mutlak ve daima ebeveyn
den intikal etmez. Çocuk ana rahminde iken veya ilk 
çocukluğu zamanında maruz kaldığı arızalar ve hasta
lıklar yüzünden de dimağan malul olur. Çocuk muayene 
edilerek de hastalığın ebeveynde bir şey görülmediği halde 
Lasseg in dediği gibi kendi kendine bıraktığı mirastan 
ileri geldiği anlaşılır. Gebelik e nasında valdenin merdi
venden düşüşü, karnına tekme yeyişi, fazla korku geçirişi 
ya çocuğu düşürür veya ruhan maluliyetine ·ebep olur. 
Keza bir iki yaşındaki çocuğun salıncaktan düşüşü, başını 
bir yere çarpması, yahut kuvvetlice bir kızıl hastalığı di
mağı malul eder. 

İrsiyet bahsinde cinnr1 ile cinayetin münasehf'ti de na
zarı dikkati caliptir. İşi mübalağaya vardırmal"sızın bazıları 
gibi «bütün mücrimler mariyzdir, binaenaleyh hapishaneler 
yerine deliler yurdu :-apılmalıdır» gibi iddiada bulunmak
sızın bir hakikat sövlemek İcab ederse itiraf etmelidir ki . . 
mücrimler iJe psikopatlar ara ında hir yakınlık vardır. 

Mahpuslar arasında timarhanelik aptallar, ~ar~a mizaçlılar, 
hafif manyaklar. basit , t-kilde erken bunamalar. paranoy
y aklar pek çok olduğu ~ibi celalliler~ macera ~evenler, 
serseriler, C<'miyet düşmanları, ebat ızlar ~ibi f'Şİt çeşit 

mütered<liler ve pfikopat]ar ck:criyeti te.,kil eyler. 
Neuozlarla deha arasıııda da bir münasebet görenler 

çoktur. Bu sözümüzdrn deha az çok ·ar.ayı andırır bir 
ha talıktır hükmü anla~ılma ııı. Yükek zekalarda nevroz
lar görülebilir. Buııa hakarak yüksek bir zek::lyı bir nev
rozun tezahürü veya arazı diyem yiz. inire yakalanmak 
zekanm fazlalığı yüzünden değildir. Bir adam hPm aptal, 
hem sinirli olabilir. ,. Ptekim lJir adam hem nf'vrozla ma
llı], hem de vüL<'k al-la ::-alıip olahilir. Onun cürnl11i a a-
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biyesi bir nahiyesile malul, rliğer nahiyesile ali <lir. Dahi
lerin çoğunda görülen sinirlilik, orijinalite deha ile nev
razlar arasında az çok bir yakınlığı düşündürür. Bununla 
beraber deha ve yüksek zeka tedavisi İcab eden bir 
hastalık değildir. Bir dahi nevroza, hatta bir psikoza 
yakalanabilir ve tedavi edilebilir. Maama!ih bir çok deha
larda asabiyet şahsın mizacına hakim olmuş, bu suretle 
dehanın fışkırdığı harikalarda bu marazi mizacın te iri 
aşikar . ·urette görülmüşdür. f ean facques Rousseau'nun deha-
mdan kim şüphe edebilir? Dünyada hürriyet ve eraze

degi fikrini doğuran bu dahinin ruban hasta olduğu para
noiak mizaçta bir psikopattan başka bir şey olmadığı 

şüphesizdir. Hatta Moebius, fan fak Russo için yazdığı e erde 
daha ileri gidiyor, doğrudan doğruya paranoiak bir mec
nun deyiveriyor. 

Faust mübdii Göte nin de devd mizaçta olduğunu bili
riz, kah aylarca neş'eli, daima söylemek, daima yazmak 
ister; kah gamlı ağzını açmak istemez veya yazmak ist r e 
bile bedbinlikle ve karanlıkta yaşayan muztarib ruhunun 
ilintilerini yazardı. Hasta iken söy !ediği biraz aydınlık ö
zü ne çeşit tefsirlere uğramıştır, biliriz. Şüphesiz bunlar 
hasta ruhludur, asarının harici şekilleri üzerinde bu ha ·ta 
mizacın izleri kalmıştır. Fakat dehası deliliğinden değildi. 

Yoksa her gün ne nöbetli delilik çekenler görüyoruz ki 
Faust un bir mısramı değil, bir kelimesini bile taklit ed -
miyor; ne paranoiaklara şahit oluyoruz ki marazi mizacı 
yüzünden herkesten ayrı yaşıyor, fakat kaleminden bir 
« Contrat social» çıkmıyor, ağzından bol bol küfür çıkıyor 
fikri beşere hürriyet aşkı telkin edeceğine biçare masum
lara kıyıyor. 

Ebeveynin telkihe yakın bazı manevi hususiyetleri de 
çocuğuna intikal eyler. Ebeveynden biri göz yaşları içinde 
iken telkih vaki olur a nevzadm somurtkan, ağlar yüzlü 
olduğu teeyyüd etmiş hadiselerdendir. Uzun muha~ara P-
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harp zamanlarında ana rahmine düşen çocukların fevka-
lade sinirli olduğu görülmüştür. • 

Verasetle geçen hassalardan biri zürriyet bereketi ve 
diğeri ömür uzunluğudur. Bazı ailelerden gelenler çok 
ömürlü olur, bazılarında da pek çok çocuk dünyaya gelir, 
Bizde otuz kırk çocuklu aileler varsa da bunda amil olan 
teaddüdü zevcattır. Halbuki Avrupa asil familyaları içinde 
bir çoğu doğuş bolluğu ile meşhurdur. Fransa tarihinde 
Montmorency, Deguise, Conde gibi meşhur adamların zürriyet
leri ondan fazla imiş. Gzun ömürlülük de irsi olduğu için 
İngilterede bir çok sigorta kumpanyaları sigorta edilecek
lerin analarının, ne kadar yaşadığını da uzun uzadıya 

araştırırlar. Bazı ailelere mensup olanlar da bi]akis az ya
şarlar... Böyle ailelerdt> gençliğe µ;irmeden çocuklukdan 
ihtiyarlığa atlayanları çok görürüz : daha genç yaşta saç
ları beyazlaşır. Gerek maddi kuvvetl~ri ve gerek manevi 
ha · ılatları pek çabuk öner, zekaları cevvalliğini kaybeder. 
Bazı aileler de vakit ·iz ölüm nesil itiyadı sayılabilecek de
recede çoktur. İçlerinde bin itina ile ancak bir kaç kişi 
fazlaca yaşayabilir. Fran ada meşhur Turgo ailesi içinde 
altmışı bulan yokmuş. Hatta Turgo henüz dli üç yaşında, 
zahiren her şeyi yerinde ve i başında iken yanındakilere 
yakında irsiyeti icabı öleceğini hi settiğini ve binaenaleyh 
işlerini bitirmeye çalışdığını tekrar edermiş, filhakika o 
sene ölmüş ... 

Bazı ne illerden pehlivan çıkıyor. Vaktile Olimpiyad 
oyunlarında galip gelenler hep böyle tanılmış aile evlat
ları imi,, Destris ailf' inde de cibilli olarak dans i:tidadı 

olduğu tıbbi literatürlerde mezktmlur. 
Atadan evlada seciye ve haslatların geçdiğini söylemiş

tik. Hayvanlarda bile bir çok terbiyeye rağmen cin ine 
mahsus sevki tabiinin baki kaldı~ını görüyoruz ( Darwin); 

eşekler ufacık · bir dereden geçme ini .:cvm<'z. tozlarda 
yuvarlanmağa hayılır. Deve de udan ecnwkten ho lan-
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maz. Köpek istedi~i kadar bolluk içinde . raşasın, tıpkı 
tilki gibi bir iki .parça kemik parçasını gizlice toprağa 

gömmeden rahat edemez. İşte böyle irsi pek çok iti
yadlar vardır. Galton nakleder ki adamın biri geceleri 
derin uykusunda elini kaldırır~ burnuna vururmuş. A _rni 
itiyadın oğlunda da vaki olduğunu gelini fark etmiş. Bu 
kusur zürriyetinden bir kıza da geçmiş. Çok defa babaları 
tarafından talim ve terbiyt' Pdilmediği halde çocukların 

yazısı pederlerinin kine b<'nze r. 

Hafıza veraseti de dikkata sayandır. Marküs Anneus , . 
namında biri işittiği iki bin kelimeyi sıra ile söylermi ~ 
oğlu Lüçyos Anneus ta ona yakın derecede hafıza sahibi 
. . 
ımış. 

Musikişinaslarm zürriyetirnle de musikiye karşı bir -.a
mia inceliği görülmü~tür. Galfon «İrsi deha» eserinde zik
ndiyor. Ana baba musikişinassa hemen tekmil çocuklarda, 
içlerinden Liri sanatluhsa bazısında bu istidat tezahür 
ediyormuş. Meşhur rnw;;ikişinas Bach familyasının hayatı 

iki yüz sene kadar takip Pdilebilmiştir. Bu aileden elli 
yedi musikişinas ~r etiştiği meşhurların bibliographi. inde 
zikrol unu yor. 

Musikişinas Bethoven İn ecdadı da baştan aşağı artistdir. 
Gaftan; İtalyan, İspanyol. Ye Maman ressamlarından kırk 
iki inin nesli hakkmda . T aptığı tedkiklı:rde yirmi birinin 
ailesinde mrşhur re~sarn lar bulduğunu söyliyor. Elli altı 

şair üzerinde yaptı~ı tedkil lerdf' yüzdr kırkını . airzad 
bulmu. tur. Büvük Mimlerin cofu da ilmü irfanla temavüz 

., !t ( .. 

etmiş ailelerin sinesinden doAnyor. Bu/on, Kondorse, Bakan, 

Wat alimler oyundmı µ;elmiştir (Galton). 

Ana babanın ihtira~ atı evl<tdına Ja geçiyor. «Gal», ba
bası ve dede 'i küull<' harap olarak Yakitsiz ölen bir o
cuk içki düşmanı olmak azmik terbiye dildiği halde 
daha bes yasında icki arkasından ko tug~ unu zil r ed r. 

~ :s 3 .,,, 

Morel böyle dipsoman ailelerdf'H hah. eder, ki içlerinde 
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küul kurbanları pek çoktur. Amerika i. tatistikleri sarhoş 
çocuklarının diğerlerinden on defa fazla cürüm ve cina
yete düşkün olduğunu gü.teriyor. 

Tarihte Neron, Agripin, altmn Alexandr ve çocukları, 

birinci Fransova, dokuzuueu Benuva cirnaa düşkünlükle 

maruftur. Bu meşahirin atavik zendostluğunu tarih teyid 

Psychose maniaque depress ive den ikinci gelişleri 

Baba manie, oğul mixte 

ediyor. Böyleleri erkek ve ı ~ adın hangi cin ten bulursa 
doymayan tena:üH açlı ~mı te kine çalrtıkları ve bu ha
lin baba oğulda birbirine reka het eder e ine <rörüldüğü 
dikkat nazarmı celhetmiştir. Hatta kumar zevki bile 
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irsidir. Kumar masası başında teverrüm eden bir kadının 
oğlunun da ayni yaşta ayni tarzda ölmüş ve ka .rbile ku
mar kurbanı olmuştur ( Amamakado). Hele hırsızlık ir iye
tin şah eseridir. (Deplin) in Kretyen ailesi hakkında yap
tığı tedkikat iyi bir misaldir: Kretyen İn üç oğlundan 

Piyer İn bir çocuğu dün yaya gelmiş sirkat ve katilden 
mahkum olmuş, ortanca oğlu Tomas ın da iki oğlu ve bir 
hafidi sirkat ve katil yüzünden idam cezasına çarpılmış, 
küçük oğlu Batisi in yedi çocuğu dünyaya gelmiş, ilki bir 
çok defalar sirkat yüzünden girdiği hapishanede ölmüş, 
ikincisi sirkat esnasında damdan düşerek ölmüş, üçün
cü ü müteaddit sirkatlerden hapse girmiş, dördüncüsü 
kız olduğu halde yaptığı sirkat yüzünden mahbu ta öl
müş, beşincisi gene ayni suçtan hapis olmuş ve ölmü 
bir kızdır, altıncısı sirkat yüzünden tevkif edilmi erkek
miş, yedincisi henüz lekelenmeyen bir kadınsa da oğlu 

da sirkat ve katil yaptığı için idama mahk1ım olmuş .... 

Katil, sirkat, serserilik irsi itiyadlardır. 
Tarih bize verasete dair birçok misaller gösterir. Ta

rihi karıştırırsak birçok ailelerin büyük adam, bazı büyük 
ailelerin de mecnun yetiştirmekle temayüz ettigini görü
rüz. Upperfand namında bir İngiliz alim üç yüz elli sene
lik İspanya tarihini tedkik ettiği vakit dikkate değer ha
diseler görüyor. Kral ikinci Jan m Portekizli İzabel le izdi
vacından işe başlıyor. İzabel senelerce deli imiş. Bunlar
dan dünyaya gelen İzabel Katolikte birşey görülmiyor. 
Fakat onun kızı da mecnun landır. Bundan Şarlken gibi 
bir dahi meydana çıkıyor. Halbuki Şarlke nin lıiraderza
delP,ri nevrozlarla malul iki gençtir; diğer taraftan , 'arl
kenin ispanya tacını bıraktığı ikinci Filipi baba ı mecnun 
ve mücrim diye çağırırmış, onun hal fi üçüncü Filip d 
kaba ve zalim diye tanılırmış; ondan onra gelen dör
düncü Hanri nin oğlu ikinci Sarl ruhan malıll, ar~alı ol
duğu ~ôhi daha sonra ailede Hyporhondri, m qan olie~ 
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manie ve ahmak doludur. Avrupa tarihinde birçok mo
narklar böyle batından batına tereddiye uğrayan bir nesle 
mensuptur [*]. 

Milli seciye de irsidir. Rumların kadimden beri güzel
liği ve çenebazlığı, İtalyanların açık gözlülüğü, Almanla
rın ağır başlılığı ve çalışkanlığı, Macarların ecdadı Hünler 
gibi at koşturmak için büyük ovaları sevmesi, Fransızla
rın şaklabanlığı, zarafeti, İngilizlerin soğuk kanlılığı ve 
gururu, Türklerin kan~ati ve cömertliği asırlardanberi 

mütehariz seciyeleridir. Yetişmiş nümunelerinde değil, 

daha çocuklarda hile mektep sıralarında bu milli vasıf 
göze çarpar. Irkın safbğını muhafaza için adeta kıskanç 
bir itina takip eden Yahudiler tarihtf' saf kalmış yegane 
bir ırk telekki olunabilir. Dünyanın her yerine yayıldığı 
halde evsafı harizesile bu ırk hemen göze çarpar. Çoğu
nun saçları sakalları siyah, kirpikleri uzun~ kaşları kalın 

ve çok mukavves, gözleri ırı ve canlı, ciltlerinin rengi 
donuk, burunları tam gaga.... İşte bir yahudi nümunesi. 

["'] Osmanlı tarihinde Ali Osmanın mümeyyiz sıfatları ekseri monarklarda 
olduğu gibi birbirini.kıskanmak, birbirinin aleyhine entrikı:ı yapmak, kardeş ve 
evlat öldürmek, fazla şehvet, israf ve içki iptilası gibi belki bir dereceye kadar 
terbiye ve muhite atfedilecek irsi itiyad olduğu gibi cinnet de pek bariz şekil
dedir. Bazılarının cinneti avam nazarından kaçamayacak tarzda olduğu tarihler
den anlaşılıyorsa da fen gözile bakıldıkta cinnetin daha vasi mikyasta münteşir 
olduğu görülüyor. Mesela Çelebi Mehmed in bir melankali nöbeti geçirdiği mu
hakkaktır. İlim adamlarının son zamanlarda te:rıasta bulunabildiği Hanedan 
arasında delilik az değildir. Müntehir Abdülazizin teamüli bir melankoli geçir· 
diği anlaşılıyor. Oğlu Yusuf İzzetin de yaş dönümü melankolisile seneerce 
muztarıptı, seretana yakalandığı ve tahta layık görülemeyeceği vehmile babası 
gibi damarlarını keserek intihar etmiştir. Beşinci Murat had bir cinnet hamlesi 
yüzünden tahtdan indirilmiş, halefi ikinci Hamit bünyevi bir parnnuayak ol· 
duğu halde otuz sene marazi fikirlerinin ilhamatile milleti kasıp kavurmuş ve 
idare etmiştir. Son Halife namzedlerinden biri olan oğlu Prens Abdürrahim si
maca pederine en ziyade benzediği gibi, erken bunamanın paranoit şeklile ma
lfıl olmuş, evvela Viyanada, sonra Pariste senelerce azillerde kalmıştır. Şehza

delerden Aiaeddin erken bunama, Aziz malihülyai naibidi. Cemal delirium tre
mens geçirdi, Abdülhalim dipsoman olarak vefat etti, çoğu psikopat veya oli· 
gofrenikdir ve bir kısmı da tenasüli dalaletleriyle tanılmıştır. Prensesler arasında 
toksikomanlar da az değildir. Monark ailelerin bir çoğunda bu gibi tereddi eser
leri görülüyor. 



203 

Almanya ve Rusyada sarıları çoktur, fakat kırmızı . arı. 
Nüfusu günden güne çoğalan hir ırk. Avrupada yapılan 
istatistiklere göre doğumu çok, öleni az ve uzun ömürlü. 
Hiristiyanlardan bu hususta daha mes'ut... His ve heyal 
vadisi zengin bir ırk olduğu için peygamberler, filo
zoflar Yahudilerden çıkmıştır, bu ırkın musikiye i tida
dını kimse inkar edemez. Her memleketin en ön sınıf 
musiki üstadları arasında Yahudiler görülür. Meşhur 

Mendelson, Meyyer, Yahudi idi. Sevmedikleri ve istidat gö -
termedikleri meslekler fen ve sanayi, siyasi haxat, a ker
liktir. Yahudiler medeniyeti bizim gibi anlamamışlardır 

onlar başka milletler gibi büyük hükumetler yapmak, 
Gene·ral, Mareşal olmak, Aristokratie ve Demokratie~ 

i tiklal sevdalarından, harp düşüncelerinden uzak ya ar
lar. Hepsi çalışkan, zeki, idareli, hatta hasistir~ hiddet 
ve şiddeti sevmez, uslu ve geçimli; mücrimi ve sarho u 
azdır. İzzeti nefsine o kadar fazla ehemmiyet vermez, 
hakarete dayanır, işlerinde hilekardır. Fakat Renan ın de
diği gibi meziyetleri kusurlarına faiktir. 

Bazı muharrirlerin dediği gibi Avrupa hıristiyanların 
değil de yahudilerin elinde olsa idi ; ne harp olurdu~ ne 
milyonlarca adam, öldürecek silahlar yapmakla ömrünü 
tükedirdi, hükumetlerin borçları, milletlerin vergileri 
azalırdı. Herkes evlenir, her ailede çocuklar cıvıl cınl 

kaynaşır, sarhoşluk frengi azalır, halk daha sıhhi ya . ardı. 
re ihtilal, ne katliam, ne harp ... 

Veraset noktasından hatıra gelen bir ırk da ıngene

lerdir. Çingeneler dünyaya yayılmış, yaşadıkları memle
kette hakir vo fena sayılmış, azade. er ve erb " ~ t ya a
mağı çok seven bir ırktır. <; ingeneler Fran ada yoktur. 

ihirbaz diye koğulmuşlardır. Hindi tandan, end nehri a
hillerinden çıktıkları ve cihana yayıldıkları zannolunuyor. 
En çok Macaristanda, Çekoslovakyada, Rumanyada vardır. 
Türkiy de Rumeli tarafında epi bulunur. Demircilik~ ha-
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ır örücülüğü, sokak çalgıcılığı, hanende ve sazendelik 
çingenelerin mesleğidir. İngilterede boksörlerin çoğu çin
genedir. Transilvanyada, Rusyada çok zengin çingeneler 
var. Bizimkiler fakirdir. Çingeneler denilince hatıra iptida 
İspanya gelir. Grenat, Sevil, ~1adrid barlarında çalanlar, 
oynayanlar çingenelerdir. Ya göçebe halinde yaşarlar, ya
hut şehirlerde de pis yerlerde otururlar. En ziyade sihir
bazlığa, falcılığa, dans etmeğe istidatları çoktur. Her yer
de ayni ahlaktadır. Konuşuşları bile birbirini andırır, in
san hang~ memlekette olsa konuşmaları tarzından çinge
neleri tanır. Saçları abanoz gibi siyah~ derileri sert, diş

leri çok beyaz ve güzel, bakışları sehhar ve gözleri kıvıl

cımlıdır. Çocuk gibi hafif akıllı, gülgeç tabiatlıdır. Hiç 
bir şey ruhlarında iz bırakmaz, bir su sathı gibi her 
hayal akseder, her şeye inanırlar, hiçbir şeye inanmazlar, 
inandıkları yalnız haldir. Maziyi unudurlar, atiyi düşün
mezler, ha] için yaşarlar. Muvakkat heyrcanlara kolay 
kapılırlar. Hayatları da serseridir, ruhları da hayatları 

gibi serseridir . . Yeni bir iz e ki ini hemen koğar. He
yecan zevkleridir, ne kadar kaba ve aşağı olursa olsun ... 
Yalnız hayvani duyguları için yaşarlar. Hiç bir kayda 
girmezler, utanmayı bile e aret sayarlar. Maceraper tliğe, 
ser eriliğe pek bayılırlar ... Medenileşmeyi e aret ayarlar. 

Muntazam hayattan nefret ederler. Evlenmek muvak
kat birleşmedir. Çok defa teşkilatlı göçebe halinde ya
şarlar. Nerede yayla ve dere kenarları bulurlar ·a oraya 
çadırları kurarlar. İçlerinden birini ef eçerler. Çeri başı 
denilen bu şefin pek iptidai siyasi bir ekli vardır. En 
büyük zevkleri çingene olmayanları oymaktır. (; ingene 
hır ızlığı ile öğünür. Tavuk, çama ır, at, çocuk ne bu
lurlarsa çalarlar, adeta m deni hayat evenlere düşmandır. 
Çingenelerde yüksek fikir yoktur. Muhitin t lkinile mü -
lüman ve hıri tiyan olanlar vardır, İncil t rcüm si veya 
enamı boyunlarında taşırlar, hel hır ızlığa iderkeıı... e-
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faheti sever, tenbel, kudurmuş köpek sudan na ıl kor
karsa çingene de çalışmadan öyle yılar. Dilenir, hır ızlık 
eder, tenbel tenbel dolaşır, lakin kazancı ne kadar yük
sek olursa olsun çalışmağa yanaşmaz. Müelliflerin çoğu 
bunları medeni olmağa kabiliyetsiz sayarlar. Vakıa çinge
neler arasında halka karışan, onlarla aile teşkil edenler 
yok değil... Oy le iken yine ruhlarındaki erseriliği akla
yamazlar. 

Şahıs, aile, millet, ırk veraset kanunlarından kurtula
mıyor. Onun için eskidenberi verasete büyük kıymet n~
rilmiştir. At da bile ne derece esalete ve şecereye ehem
miyet verildiğini görüyoruz. Guise ailesindeıı hiç fena 
adam yetişmemiş. Halbuki bu derece temiz ailelerin ara
sına dominant fena karakterli biri girerse hemen o kibar
lık bozuluyor. Mesela her hangi lisandan yazılmı ., olur~a 

olsun Tababeti Ruhiye kitaplarında Kallikak aile inden 
bahsoluııur. Asırlardanberi nezahetile tamlmış bir aileden 
Marten Kallikak m meşru ve normal zevce. inden on ·o
cuk dünyaya gelmiş. Bir de abdal metresi Yarım~, ondan 
da bir oğlan olmuş. Meşru ze cesinden olan çocuklardan 
be ıH'silde 496 çocuk dünyaya gelmiş. Hepsi normal 
çıkını~, hiç abdal çıkmamış, sade iki tane all olik ve bir 
tane tenasüll kusurlu çıkmış. Otekilrrin hepsi aklı başında 
imi -:, , ne abdal, ne sar'alı, ne piç, ne mücrim, ne ahlak
u ız... (;:ocuk ölümü de pek az. Bilahare bunlardan birind , 
tasaYvufi hezyan görülmüş, hl.kin onun ir~iyeti Kallikak 
tarafından değil, öte taraftan... Kallikak m metre ... ind(~n 
dünyaya gelen oğlundan <la dört yüz 'ek 'Cn çocuk dün
yaya gelmiş. L~ikin bu çocukların 36 :ı pi(;', 3:) ü oro~pu ~ 
2.:ı- ü alkolik, :3 ü sar'alı, 82 si pek küçükken ülmü .s . ~e

kizi fahişeli} ederken umumhanede ~- al alanını:s. 1-t~ ü 

abdal. valııız -±6 sı aklen tabii.. L 
Reubener abdallığm re 'esif vas1fta old ığuııu ~öyliyo ·; 

hir abdal kadının çocuklarından ancak ) iizde \rırnıhı al -
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dal oluyormuş. Gç yüz çift abdaldan 2013 çocuk dün
yaya gelmiş, 434 ü yani yüzde yirmi ikisi abdal, 160 ı 
mücrim veya antisosyalmış. 

Elbasow 420 arriere mektebi çocuklarının ancak yet
mişinin yani yüzde on yedisinin kardeşi abdalmış. Hal
buki bu. mekteplere giren çocukların yüzde t;ek ·en altı 

buçuğunun babası alkolik imiş. 
Bazı ailelerde abdallık dominant mevki alır. Rayter 

ile Ustof ın istatistikinde 250 arriere mektep çoçuğunun 

yüzde altmış yedisinin ana ı ve babası, hazan her ikisi 
abdalmış. Abdal ana babadan gelen 1-±0 çocu~un yüzde 
yetmiş üçünün bir veya bir kaç abdal kardeşi varını_'. 
Hatta Rudin yalnız abdallık değil, daha birçok irsi yük
lülük olduğunu da söyliyor. 

Hofmann bazı ailelerde abdallık ve se.r'ayı yan yana gör
müştür. Zaten birçok abdallarda ·ar'a nöbetleri de olur. 
Sar'a ile abdallık ara ·mda biyolojik hususiyet vardır. 

Abdalları şizoid ve epileptoid diye ayırd ediyorlardı. .. 
Şizoid embesil devince mizacı, i tidadı daha zivade şizoid . . ~ 

vasıfta olan budalaları kastediyorlar. Dar düşünceli, teessürü 
kusurlu veya madum olanlar buraya dahildir. Bunlar bi
lahare Kraepelin in Prophhebephrenie dediği erken buna
mayı yapar. Santa de Sanctis çocukluğundan az çok bir 
iyilik devresi geçirdikten ·onra görülen şizophrenia Demen
tia praP-cossima diyor. 

Bu Kraepelin in Prophhebephr / nie sinden farklıdır. Ana
dan doğma bir zemin üzerinde şizofreni çıkarsa profreni 
deniyor. Zaten erken bunamada gördüğümüz arazları ab
dallarda da görüyoruz. Geçmişini ve hastalı0·ın seyrini iyi 
bildiğimiz bazı vak· alarm abdallık mı erken bunama mı 
olduğunu kolay kolay anlayamayız. Kraepelin de rken 
bunamanın son devresi abdalİıktır d r. 

Mongoloide idiotile in vera et cephe i henüz hallolu
namamıştır. Sheer nazarıve ıne göre valdenin rahim gı~ai 
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muhatisinin eskiliği bunu yapıyormuş. Akraba ara ında 
izdivaç mahsullerinde nadir görülüyor. İkiz mongoloid 
nadirdir. Yunan edebiyatı tıbbiyede on yedi vak'a zikre
diyor. Lenz irsiyeti itham etmiyor, validenin yumurtalı

·ğının kifayetsizliğini sebep gösteriyor. 

Erkek çocukların anadan, kız çocukların babadan bir 
çok huy tevarüs ettikleri görülüyor. Mesela bir adamın 
tıdeti sırt üzeri yatıp uyumak, bir müddet oııra saO
ayağmı solun üzerine atmak imiş. Yine bir oğlan tanı
rım ki validesinden bir çok vasıflarla pek uzak ve baba
sına benzer olduğu halde uyurken yüzüstü yatar ve bir 
ayağını mutlak yorgandan dışarı çıkarır. Darwin de buna 
benzer birçok müşahedeler vardır. Hatta yüzünü görme
den kaybettiği babasının jestlerini, uykudaki vaziyetle
rini tevarüs edenleri her gün görmekteyiz. Hafızanın ne
silden nesile geçtiği meşhurdur. Baliğ ailesinden gelen 
elli yedi kişiden yirmi dokuzu musikişinastı. Beethoven, 

Haydn, Mende/son gibi musikişinasların hu kabiliyeti ana
dan babadan tevarüs ettiğini biyografilerind~ okuyoruz. 
Galton kırk iki meşhur ressamın hayatını tetkik ettiğinden 
27 tanesinin meşhur ressamlar ne linden olduğunu gör
müştür. Şair Alfred de Musset in kardeşi Paul de Musset de 
romancı idi. Dünyanın en meşhur şairlerinden Milton ın 

babası da hala yaşayan halk şarkılarınm mübdei ve be. -
tekarı idi. Meşhur (Vat) ın anası fevkalade zeki bir ka
dın, dayısı büyük bir riyaziyeci olmak kabili_ceti ile 
doğmuş, lakin yirmi yaşında ölmüş, ana babaları me -
hur bir matematisiyen imiş, oburluk bile irsidir. On dör
düncü Louis de, çocukları da oburmış. Gaf lskoçyalı bir 
el.il den bahsederken insan eıi yemeği çok ,' evermi- hu 
meyl birkaç nesil devam f-tnıiş. Bu ailenin hircok efradı 

bu pis ipıilA yüzünden mahkeme karariyle öldürülmü-. 
Coğrafiyondan meşhur Humbold hattı ü. tüva tarafından 
yaptığı hir seyahaıta ailenin hirindc gay ·t acaip bir Y -
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rasete ~ahit olmuş. Buradaki erkekler toprak yemeğe fev
kalade düşkünmüş. Toprağı, yağlı kili avuç avuç yerler
miş. Yağmur yağar yağmaz büyük küçük bütün aile top
rak yemeğe bahçeye koşarlarmış. Hombold bir çok çöm
lekçi kadınların da şeker yer gibi kil parçalarını yedikle
rini görmü~ Guinea zencilerinde de ayni iptila varmıs. 

Bunları toplayıp Amerikaya ·götürdüklerinde yine vakit 
vakit sevdiği toprakları araştırdıklarını da bulunca yedik
lerini görmüşlerdir. Kumar, içki, cima, hırsızlık, katil, 
tamahkarlık hepsi verasetle geçen ku urlardır. 

Amerikanın Hudson taraflarında yetmiş sene ~vvel 

ahlaki zelaletle malul bir genç kadının nasılsa idam ce
zası affedilmiş, bu kadm evlenmiş, seksene yakın evladı 

ahfadı olmuş. Bu çocukların yirmisinin vücudü adalet 
tarafından kaldırılmış. Altmışı da arho , dilenci, ahmak. 
ve mecnun olmuş. 

Cinnetle cürüm Lirhiriylc iyi bağdaşını tır. }1ücrüm
lerin aileleri iyice tetkik edilir e pek çok mecnunlar bu
lunur. Thomsen 5-t32 mevkuftan 637 inin aklını tabii gör
memiştir. 109 · rnahbusu olan bir hapishanenin hu çocuk
larr elli aileye mensup imiş.. Yani bir ceza evinde bir 
aileden üç Le., kişi bulunduğu vakidir. Güya bu gibi ai
leler ancak ceza evi için çocuk doğururlar. 

Sade süfıiyet değil, fazılet de irtıidir. KV\-elce söyledi
ğimiz gibi Guise ailesi buna bir nümunedir. Volter Guis .. 
ailesi için der ki bu ailed~ asırlardan beri baba evladına 
güzel seci yel erini hıra km ağı adet etmi.,' ve bu ailede 
kötü hiçbir evlad yetişın miştir. E .. ki Honıada aspi 'İyo 
daima gururlu ve baş eğilmez ziirriyet . <'tiştirmiş, kanun 
ailesi ciddi ve eııerjikj C ui6" ailesi inadçı, taş gibi m tin~ 
vukur ve ayni zamanda nazik yarad1lını~tı. Heykellr-rinin 
bile yüzlerinde ayni ce ·ur cizgilcr~ gözlerinde ayni cürret 
okunur. Roma İmparatorlarından «Tiberyüs» pek ~·akm 
akraba ara ında izdiYactaıı dün ava ~elnıi ti. Ya ' W-; ~·ant.; 
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yaş ilerledikçe itisafi fikirleri bol bir malihülya levhasını 

göstermeğe başlamıştı. Kendisine müthiş bir korkaklık 
arız oldu. Daima sesler işitirdi. Gençken Rodosa kaçmış ı, 
ömrünün sonunda Kapri adasına kaçtı. Caligula Tiheriu
sün küçük yeğeni idi. Cinneti sar'aviye ile yaptığı gayrı 
tabiilikler meşhurdur. Kaligulanııı amcası Claudius da ke
keme ve debil bir adamdı. Kaligulamn hemşire i Agri pi
nin oğlu N eronun üç defa manya nöbeti geçinli~iı1i mü
ellitler iddia ederler. Cinneti hakkında bir şey söyleye
meyiz, lakin gayrı tabiilikleri, hotperestliği cinnet dere
cesinde idi. 

Ispanya hall('danından ikinci Filipin oğlu Don Karlo. un 
oburluğu pek meşhurdur. Büyük pederi Charle. Quin(in 
validesi pek mecnundu. Daha çocukken hizmet<-ilere bed 
muamele eder~ beğenmediği bir ayakkabıyı kunduracıya 
zorla yedirir, saçağından başına su damladı diye bir evi 
yaktırır, yatağına geceleri buz ve karla dolu lJir kap kor, 
odasının tahtalarını su ile bataklık haline getirirdi. Konuş
ması ve sesi gayet hazin ve garipti, çok uyur ve muttasıl 
yemek yerdi. Hapishanede babası tarafından kafa ı ke i
lil).ceye kadar oburluğu bırakmadı, öldü. Keza halefi üçün
cü Filip merhametsiz ve gaddar, daha sonra ayni aileden 
dördüncü Şarl sar' alı idi ve ömründe öğrenebildiği .,e: 
Adem ile Hava hikayesi idi. 

Fransada Conde prensleri sıcakkanlılıkları ve kibar
lıkları ile şöhret almıştır, askerliğe fevkalade kahili. retli 
zekaları çok parlaktı. Miraheau ailesi de haşmet ve fazi
letin şahikalarında dolaşırdı. .Meşhur Mirabeau alicenab 
ve necib bir adamdı. Pederi Marki Jan Antuvan pek iyi 
bir asker, meziyetleri sayısız bir kahramandı. Bir defa mey
dan muharebesinde öldü, zanniyle bırakıldı. u,; sene oıı

ra kolu kırık, başı bir gümüş yakalıkla tutturulmu varı 

bir adamken hayatının sonuna doğru evlendi. 

14 
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Bir nesilden diğerine geçen irsi kusurların bazısı do
minant, bazısı resesiftir. Verasetin hamili Keimplasma 
dır. Vaysmanm dediği gibi bunda ebediyet ve fenayap 
olmamak « Kontinuitiit und Unsterblichkeit » hassası vardır, 
Bununla babadan anaya maddi ve manevi birçok şeyler 
geçer: Gür saç, dızlak baş - köselik, kıllılık - tez söyleyiş, 
geç söyleyiş - uzun ve kısa boy- uzun ömür, erken ölüm, 
- söyleyiş - kekeleme, pepeleme - yürüyüşte zarafet, tikler 
- aksaklık tavşan dudak, Habsburg dudağı, Burbon bur-
nu - miyopi ve sağırl1k-hafıza zeka- san' at istidadı -yü .. 
zün ve elin çizgileri - şehvet fazlalığı veya noksanlığı -
çok çocuk ve ikiz doğurma - küçük el, ayak, kocaman el, 
ayak - cömerdlik, hasislik - ulüvvücenab, kindarlık - ayni 
şeyden tiksinme - güzel huylar, kötü huylar. 

Marazi vasıflar arasında dominant olanlar : 
Düztabanlık, altıparmaklık, skolyos, ön dişlerin yok

luğu, kemiklerin kırılış kabiliyetinin fazlalığı, tavşan du
dak, ipospadiyas, nörofibromatoz, imetrik lipomlar ve 
dudakların ve bacakların müzmin üzeymaları, (Ovinge 
üremisi) Honington koresi, viladi katarakt, T omson hasta
lığı, ensipid diyabet, pigmanter retinit, telangiectasie mul
tiple, excite nocturne. 

Marazi vasıflar arasında rese if olanlar: 
Cücelik, albinizma, alkaptanüri, kalçanın viladi çıkık

lığı, sceroderma pigmantosum, Meniyer hastalığı, Fried
reich ha ' talığı, e pispadiya , mikrosefali, habis anemi, 
köpek ve azı dişlerinin olmayışı, saçlı cildde tümörler, 
idiotie familiale amaurotique, porphyrinurie, epilep ·ie 
myoclonique, hemophilie ve clavitie erkeklerde faiktir. 
Uzun boyluluğun kısalığa faik olduğunu da öylemi tik. 
Akıl hastalıklarının bir çoğu ir en geçer irsiyetle müna
sebeti - olmayanlar da vardır, vera etin dominant veya 
afil olduğu çeşitler vardır : 

Psycho e maniaque d ~pr · İv<' ir ı hastalıkların ba::;ın-
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·dadır, <lominant vasıftadır. Vekayiin yüzde seksen altı
.sında irs vardır. 

2 - Demence precoce. Vak'aların yarısından ziyadesin
de bir gayrı tabiilik geçer, doğrudan doğruya şizofrenya 

olmaz. Zaten bu gurup afil vasıftadır. Mott un dediği gibi 
beş batın sonra verasetin tesiri kalmıyor. Şizofrenya 
gurupunda miras ebeveynin ayni değildir, dissimilaire 
vasıftadır. Şizofrenyanın veraseti yüzde 33 tür. 

3 - Sar'a bugün kisbi hastalıklardan sayılıyor, bununla 
beraber az <la olsa (yüzde 5 - 1 O) irsi sar' a « Erbepilepsie » 

vardlf. Geçince doğrudan doğruya geçer~ yani sar'alı ana 
babadan sar'alı çocuk doğar. 

4 - Aklen kusurlu doğanların çoğunun ana babası, ya
hut cedleri ya alkolik veya asabi rahatsızlıkla maluldür. 

5 - Nöropatların çocukları da sinirli oluyor. Lakin 
Mendel kanununca hu da Mil vasıftadır. 

6 - Ahmaklık resesif'tir. Tabii olarak dünyaya gelmek 
dominant dır. 

7 - Ebeveynin habis fakrüddemi, astması çocuğa geçe
bilir. 

8 - Yarım başağrısı verasetçe dominanttır. 
9 - Myopathie ler irsidir. Bunların ne mihanikiyetle 

geçtiği kestirilemiyor. İhtimal avitaminoz veya hormon 
meselesi burada bir ro] oynasın. 

1 O - Parano!a'da verasetin ancak yüzde on rolü oldu
ğu anlaşılmıştır. 

11 - Sclerose tubereuse, dominant v rasetli bir ha t a
lıktır. Şimdiye kadar üç nesilde takibe muvaffak olmu)ilar
dır. İki kardeşte de görülmüştür. 

Aptallıkta verasetin rolü şüphesizdir. Lakin her aptall ı k 
vak 'asıııda veraseti ittiham<la istical etmemeli. Jin r. koloj1k 
tromaların pek çok rolü olduğu son senelerde yapılan 

araştırmalarla daha ziyade treyyild f~tmi ~ tir. Blumentlı al 
156 aptal çornkta yaptı ~ı araştıtmalarda yüzde kırJ iki , iııd · 
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viladi frengi bulmuştur. Kanda W assermann ın menfi oldu-
'· ğu vak'alarda mayii dimagii şevklde az çok bir değişiklik 

görülüyor. Exogene bir amil bulunmazsa aptallığı viladi 
diye kabul etmek zaruridir. 

Aptallarda sade zeka değil, irade ve his te noksan
dır. Psikopati ile aptallığın karışhğı vak"alarda az gö
rülmez. 

Kretenizmayı yerin radyoaktivitesine atfediyorlar, mik
rosefalinin irsiyeti kestirilememiştir. İdiotie amaurotique'in 
infantile ve juvenile şekilleri vardır. Bunların her ikisinde 
resesif bir aptallık vardır. İdiotie amaurotique'in geç gö
rünen şekillerinde bile dominant vasıfta irsiyet bulun
muştur. Yani ilk nesilde gözün şebekesinde subagi isti
hale, ikinci nesilde dimağ hastalıkları... Bu nevi idiosiyi 
lipoid temessülünde umumi bozukluğa atfediyorlar. İdiyosi 
amoritiğin Nieman Pick hastalığı ile hiç bir münasebeti 
yoktur. Harici sebeplerden ileri gelen aptallıklarda bile 
inil birçok yükler bulunuyor. 

Her iki ana baba aptalsa çocukların yüzde 30 u zayıf 

akıllı çıkıyor. (Lokay) <la ana babanın her ikisi aptal 
olursa çocukların daima aptal çıktığını iddia ediyor. Ana 
babanın her ikisi tabii -ise ancak yüzde on . ekizinde za
yıf akıllı oluyor. .\fe ela be, kardeşten birinin aklı kolay 
kolay her ş~ye retmiyor. Ana babadan yalnız biri aptalsa 
baba tarafından yüzde yjrmi hes, ana tarafından yüzde 
elli irsiyet olur. 

Prophschizophrenie· de in:ı1 olarak aptallıkla, onradan 
ilave edilmiş erken bunaklık vardır. 

Rostok ariyere çocuklar mektebinde yaptığı istatis
tiklerde ana babanın her ikisi aptal olduğu takdirde 
çocukların yüzde 95 i aptal olacağını görmü tür. Halbuki 
ebeveynden biri aptal a yüzde :39 u oligofrenik oluyor. 
Görüldüğünt> göre hafif aptallık dominant, ağır aptallık 
rese if va:ıftadır. Smith İn Danimarkada yaptıo·ı i ·tati tik-
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lerde ' aptallığın yüzd sekseı~ini irsi, yirmısını kisbi ka
p~l ':etmiştir. Rosanofl aptalların irsiyetirıi tedkikte iki 
resesif faktör dumerie kabul etnıiştir. Bunlarda bir X 
kromo:z:omu. daha vardır. Luxemburger bunu birçok vak a
lard~ tedkik etmiş ve çoğunda ayni şeyi bulmuştur. 

Pleger ana babanın aptallığı nisbetinde çocuk bere
keti olµr. Aptallardan çok mücrim çıkıyor. Adi mücrim
lerin yüzde yirmi altısı zayıf fikirlidir. Almanyada bir 
milyon~ Amerikada beş yüz elli bin debile varmış. O 
halde yüz adamın 1 - 2 si aptal oluyormuş. Ojenik nok
tasındart ·bu mes'ele çok mühimdir. 

Alman kanunu şizofrenyalıların sterilizasyonuırn em
rediyor. Lakin dominant vasıfta intikal eden cinneti man
yai ihhitatiye gurupu pek çok ilmi münakaşalara sebep 
olmuştur. Çünkü hu gurup hastalıktan hafif mizaç deği
şikliğinden en ağır şekle kadar çeşitleri var. Ondan 
maada psikoz manyak depresiv sınıfı nöLet nöbet gelen 
hastalıklardır. İyi olduktan sonra kusur bırakmaz. L ..-öLet 
geçince tabii adamdan farkı olmaz. Cinneti manyai inhi
tatiyeliye dokanmak aptala, erken bunama~'a dokaıımaO-a 
h(~·nzemez. Çok teessür ve tenkit uyandırır. Daha ı var: 
psikozmanyak depresiv ile malul olanlar ara mda pek 
zeki:le'r, san'atkarlar, yüksek meziyetlere sahip olanlar 
var\ . Çok defa nevrasteni, mide ve barsak nevrozu te
nasiil nevrozu diye yaşar ve hekimler elinde dola. ırken 
nasıl sterilizasyon edilir. Bunun için takime hüküm verir
ken pek iyi düşünmek, etraflıca tedkik etmek, iyice mü
şaverede bulunmak lazımdır. Psikozmanyak depre ·ivin 
ağır şekilleri takim edilmeğe h'ıyık olabilir. Sık ık teker
rür eden ve uzun müddet devam eden, bilha sa d vri 
şekil alanlarda sterilizasiyona istithap vardır. Gen ·likte 
yaş dönümü esııaöllıda~ gebelikte do ·ruııı<la rörül n 
cinneti manyai inhitatiyeyi andıran hastal1klarda da vera-
etin rolü yoktur. ( ~ünkü bu g·ibilerin gecmi. · ind(~ an at-. ) ~ 
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kar, mütefennin, ve iktisadi istidatlar çok bulunuyor. Onun 
için ilk nöbette hemen sterilizasiyona karar vermemeli.,, 
ikinci bir nöbet gelinceye kadar beklemeli. Nöbetler sık 
ve şiddetli gelirse o zaman takim düşünülür. 

Sar'a ile yarım baş ağrısının karabeti vardır. Sar'anın 
yarım baş ağrısına nisbeti üçün bire nisbeti derecesindedir. 

Almanyanm 1933 Temmuz kanununa göre sterilizas
yonu icabettiren irs.i hastalıklar: (1) viladi aptallık, (2} 
erken bunama, (3) psikozmanyak depresiv, (4) irsi sar'a,, 
(5) irsi daürraks (Huntington rakkası) ( 6) irsi körlük, (7). 
İrsi sağırlık, (8) ağır irsi vücut sakatlığı. Kanunda asabt 
hastalıklar içinde yalnız Huntington daürrakası anılmıştır. 

Ağır sui şekillerin meşhurları dimağ kusurlarıdır. Mik
rogyrie, agyrie, dysplasie, blastomatose tubereuse, neuro
febromatose, neurinome lar, neurite hypertrophique fa
miliaire in basit Boveri şeklinden Gaumbault - dejerine gibi 
en vahim şekline kadar, Huntington koresi, ehramat harici 
hastalıklar, Pierre Marie nin Heredo-ataxie cerebelleuse'ü, 
Strumpell'in paralysie spinale spastique'i,Idiotie amaurotique~ 

Bunların hepsi irsi asabi hastalıklardır. Mgoclonus Epi

lepsie nin on yedi vak' asında dokuzu irsi tesadüf etmiştir. 

Friedreich hastalığı da resesif şekildedir. 
Alkolizmamn irsiyeti mes'elesi birçok senelerdenber:İı 

tedkik edilmektedir. Alkolün nesil üzerinde tahribatını 

bazı müellifler çok mübalagalandırmışlardır. Bu ihtilafın 

sebebi birkaç noktadandır: bir defa telkih esnasında ebe
veynin sarhoş olup olmadığını bilmek ve hatırlamak güç 
iştir. İkincisi alkolik adamlarda görülen her kusur hep 
ispirtoya atfolunuyor, lakin alkola düşkün adamlar esa
sen gayrı tabii doğmuş, ıazla inirli, yarım akıllıdır. Küulü 
sui istimalleri bu gayri tabii yaradılışlarındandır. 

Alkolik bir babanın çocuğu alkolik olursa irsten zi
yade muhitin tesirini de göz önüne getirmek icabeder. 
Panse. peder alkolik olmadan ve olduktan ~onra yaptığı 
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çocukları tedkikinde nesil farkı hemen hemen görülme
miştir. Uç bin beş yüz morfinomanın çocukları tabii aile 
çocuklarından hiç farklı değilmiş. İleri derecede psikopat
larda zaten ağır alkolizma olamıyor. Çünkü böyleleri za
ten fazla içkiye dayanamıyor. Ağır müzmin alkolizmalar 
vücudü dinç olanlar da görülüyor. Rudin alkoliklerin ço
cuklarının sar'alı olacağını asla kabul etmiyor. 

Veraset keyfiyeti kromozomlarla olur, demiştik. İrsi 
karakterler « unitgeııes » !erdedir. Anadan, babadan bir ve 
müteaddit vasıflar geçebilir. Rosanolf asabi çocuklar salim 
ana babadan gelebilir, Iakin nöropat ana babadan a la 
tabii çocuk dünyaya gelmez, der. Bunun için nöropatlığı 

tabiiye nisbetle resesif bulur. Bleuler bin azası olan bir 
familyada altı nesil üzerinde yaptığı ıstatistikte aptallığın 
nesilden nesile azaldığını gösteriyor. Anası baba ı şizofre

nik olan aile çocuklarının hepsinin şizofrenik olu u çok 
nadirdir. Eğer şizofreni dominant vasıflı olsaydı çocukla
rın ya hepsinin veya yarısının şizofrenik olması icabe
derdi. Ondan maada erken bunamanın iki üç ne:ile inti
kali çok nadirdir. Hatta şizofrenya daha ziyade şizofre
nik olmayan aile çocuklarında görülüyor. Rudin şizofren
yada verasetin rolü ancak ana babanın her ikisinin i
zofrenik olmasına bağlıdır, diyor. 

Sar'a ve aptallık verasetten ziyade troma ve intan 
gibi hariçten gelen tıebepler yüzünden ha ıl olur. 

Akıl hastalıkları babadan oğula ve kıza ( 4-t vak'a) az 
geçiyor, anadan kıza çok geçiyor (lü-t vak'a). Ha talıkların 
yüzde kırkı babadan, 61 i anadan intikal ediyor. Pavlow un 
reflexe conditionnel leri de ebeveynden evlada geçiyor 
(Badstock). Bir ailede cinnetin yanı ıra mütenevvi tereddi 
şekilleri daha göründüğünü Mott söylrr. Me la arho.)uk 
mücrimlik, sar~ a, akıl zaafı , fakirlik görünür. 

Ebeveynden birj psikozmanyak depre ·iv i e co ·ukla
nn üçte Liri p ikozmanyak dPpreHİv altıda biri hafif ruh" 
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bozukluklar, mesela iklotimik tamperaman, yahut miza
cında hafif değişiklik nöbetleri olur. Ebeveynin her ikisi 
psikozmanyak depre ive ise çocukların üçte ikisi de ayni 
çeşit cinnetle malul doğar, kalan bir sülüs de hafif ruhi 
tegayyürler gösterir. 

Vera ~ et mesele ini tedkik ederken her sahifesinde bir 
istifham önümüzp, dikilir. Cemiyetin sinesinde birçok ku
surlu jenlerle, fizik ve ruhi bozuk ünitlerle gezen mil
yonlarca insanlar \ar. Ylutation zaidesi zaten kötü olan 
bu kolleksi ~·ona yeniden yeniye acubeler ilave eder. Hele 
akıl kusuriyle doğanlar nekadar çoktur. Amerikada iki 
milyon sakat Yarmış, dört be.: yüz bini de aklı zayıf 

olanlarmış. Dün yanın her yerinde irsi ku ur yüzünden 
malul, hayati ihtiyaclarını temine gayrı kadir ve hiç bir 
-,uretle içtimai hizmete raramaz bulunanların şahsi çektiği 
ıztırabı. aileve verdi fri zahmet ve )'ei ·i cemivette yapa-. c ' . . 
cağı zararı söyleme ek bile, milli bütceye ne kadar yük 
olduklarını hesap etmek bile insana deh, et verir: seneler 
geçtikçe bu jenler azalmıyor. bilaki çoğalıyor. İşte bu
nun için bin'ıarhanelerin mevcudu günden güne artıyor, 
taşıyor. İngilterede 1929 . <"nesinde emrazı akliye ve asabiye 
müesseselerinde pan ·iyoner 1-t2,887 kişidir. Amerika 
280,251, Prusyada 98,-t85, Fran ada s.-.179 imi~. 

Ojenik bunları azaltma~ı istiyor. Ojeni. tler ırk kusur
larını atmağı dü ünüyorlar. Tevellüdü kontrol altına ko
yuyorlar. Tabii bu yüzden mütefekkirin çocukları az 
olur, düşünmeyenlerin ve kaygu uzlarm çok olur. Me-
ela Almanyada çiftçi ailelerde yüzde 5.2, profe iyonel 

gurupta 2, Amerikada da elle çalışan yüzd 3,9, mütefck
kirlerde 2,9 bulmuştur. Şimali Amerikada üniver ite tah-
ili gören kızların yüzde altnu ı evleniyor. Evlenenlerin 

de yüzde yirmi alt1~1 çocuk yapmıyor. Entell ktüel sınıfta 
ne. il<len ne ile jenler bozuluyor. Vakıa bu jenot1p değil, 

fenotip bir hadi ·c, binaenaleyh İr ·iyetlc ah\ka · ız zannolu-
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nuyorsa 'da tamamen öyle değildir. Belki kromozomlar 
bozuluyor ve fikren yükselenlerin çocukları her nesil 
biraz daha aptallaşıyor. Onun için dahileri, büyükleri ye
tiştiren daha ziyade temiz ve taze kanlı saf köylüler, orta 
halli ailelerdir. 

Tereddi veraset yanında hatıra gelen bir mevzudur. 
«Moebius» a göre tereddi asıldan marazi uzaklaşmadır. Müte
reddi haleflerine bir çok fenalıklar nakleder. Tereddide 
Yiladi olanların hepsini izaha muktedir olamiyoruz. Pek 
sağlam ana babadan çürük bir çocuk çıkıvP-riyor ve orta
lıkta ittiham edilecek bir sebep de bulunamıyor. Viladi 
tereddiye en çok sebep frengi, daülküul ve verem. Fakat 
buna dair d<' bir ölçümüz yok ... bazı vak~alarda gayet 
me~'um 1-<'sirlerini ~ördüğümüz halde bazılarında fenalığı 
hissolunmıyor. Frengi ve ya küul zehri bazı tena. üllerde 
muvafık bir takım ~artlar tahtında hafifleşiyor, yahut büs
bütün zayı oluyor. Prk mümkündir ki gizli kalan ve aza
lan istidat bir batın sonra tıpkı eskisi gibi tegayyürler 
göstt>rsin . .F reng:i amili marazisini tanıyalı beri intikalin 
tarzını ö~rrndik. Sprochetanın yumurta hücrede bulunma ı 

intikalin tohum ilr olduğunu göstermiştir (Levaditi). Gör
düğümüz , 'rid arazlar ihtimal bizzat mikroptan değil, 

belki toxichimique bir takım tt>gayyürlr.rdir. Frengi yüzün
den hasıl olan trrrddiııin C'srrlni her halde tam anla ıl

mış sayılamaz. İ~i ş1mdilik ancak kimyevi bir formül il 
halledebilnwk mümkün görünüyor. Moebuis tereddiden 
balı edf'rk<'n m<'taşimi der, elbet pek hak ız yer<' df'O-il... 
mryva vnccek beyzanm adeta karışık bir diyalizasyon 
aletidir~ ananın uzviy''tinden aldığı usare il<~ b ' lenir~ ho
zulur. Valdedeki bozukluk, kanındaki g;ayn tabiilik hüc
reyi müteessir edecek, bir İz bırakacaktır. 

Sade bu kadar mı ? tereddi sebepleri daha çok ... vali
denin tromaya ve intana maruz kah. ı, Rarsmtımn te~irini 

çocukta gü 'tcrcc<'ği gibi validenin nzviy tindeki dahili 
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temessül hadiseleri, dahiH ifrazların artması veya azalması, 
yahut terkibindeki bazı maddelerin değişmesi gibi amiller 
de mütalaaya şayandır. Tecrübi taharriyat gösteriyor ki 
rüşeymin n eşvünemasma guddelerin ifraz ettiği maddele
rin sun'! bir tesiri, tahripkar rolü vardu. 

Az çok tanılmış bu tereddi amillerinin yanı sıra ehem
miyetli bir sebep daha vardır : birbirile kaynaşan tohum
ların birbirine ısınmaması, yabancı kalması .... Moebius 'ün 
tohum düşmanlığı=Keimfeindschafft dediği hal... Yani 
birbirile kaynaşan iki tohumun bünyeleri o kadar müte
nasip değil, bir tohum ötekile tamamı tamamına tetabuk 
etmemiş... böyle vak'alarda ana baba sağlam görüldüğü 
halde nevzad hastalıklı oluyor. Bazı müellifler böyle vak'a
larda hemen tohum uygunsuzluğuna hükmedilmemesini 
tavsiye ediyorlar. Olabilir ki ana bahanın atalarında tereddi 
hadisesi mevcutken kendilerinde görünmesin, gizli kalsın. 
Bu suretle nevzad yüklü olarak dünyaya gelsin. Adeta 
cetlerden kalma bir irsiyet a arı göstersin. 

Tohum bozukluğunda bir çok sebepleri ittiham ediyor
lar. Ziehen an~ ile haha yaşları arasında nisbetsiz fark, 
ihtiyar bir pederle körpe bir valde, yahut genç bir erkekle 
yaşlı bir kadının tohumları birhirile bağdaşamıyor ve bu 
yüzden çocuk sinirli ve mütereddi oluyor demektedir. 
Keza tohumlar arasındaki uygunsuzluk akraba arasındaki 
izdivaçtan da oluyor. Akraba ara · ında izdivacın fenalığı 

hakkında çok şey yazılmış a da ciddi müellifler hala me
seleye hallolmuş nazarile bakmıyorlar. Bu husu ta i tatis
tik azdır. Selanik dönmeleri ve e ki yahudiler gibi akraba 
arasında izdivacın adet olduğu halkta inirliliğin daha çok 
olduğuna şahidiz ; fakat ana baba alim olduğu takdirde 
bu tarzda izdivaçtan zarar görülmi ye bilir diyen müellif
lerin de hakkı olsa gerek ... Fakat ana babada ku ur varsa 
bir de kan yakmı ile izdivaç nevzatta felaketi katmerleş
tirir. «Rudin» Galiçya yahudilerinde yaptığı ara tırmalarda 
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çocukların bir çoğunu aptal, bir kısmını uzvi kusurlarla 
malul bulmuştur. Mango ve Mayyer gibi alimler Almanya 
hristiyan ve yahndilerinde vasi nisbette yaptığı tedkiklerde 
kör ve sağır dilsizlerin yahudilerde bir misli daha fazla 
olduğunu görmüşlerdir. Ebeveynin birbirine akraba olma
ması, hatta ayrı şehirden olması, nekadar muvafık isr: 
birbirlerinden pek uzak ırklardan olması da fena te ir 
ediyor. Mesela Cenubi Amerikada beyaz, zenci, yerli pek 
mütenevvi ırklar yaşıyor, birhirile evleniyor. Bunların üze
rinde yapılan tedkikler epeyce faydalı neticeler vermi .. tir. 
Zenci ile beyazların çiftleşmesinden hasıl olan melezlerin 
beyni «Hant» e göre zencilerden daha ağır, beyazlardan 
daha aşağıdır. Melezler saf beyazlardan veya yerlilerden 
ziyade cinnete müstait oluyor. Ne kadar ırk saf olur a 
cinnet okadar azalıyor. Melezlerde cinnet çok görüldüğü 

gibi bazen de mesut bir tesalüb pek müsait tesir gö teri
yor. Zeka ve dehasiyle temayüz eden zatlerin çoğunun böyle 
mütesalip ırklardan dünyaya geldiğini biyografilerinden an
lıyoruz ... Büyük adamların biyografisinde çok defa mesela 
pederinin Anglo-sakson, valdesinin Latin veya ı )av oldu
ğunu görürüz. Fakat her zaman dahiler değil mücrim ve 
soysuzlar da çok defa nesilleri yekdiğerinden pek ayrı te-
alüblerin seme~esidir. Bir hırsız veya katilden hah edi

lirken babası İspanyol, anası bir Rum gibi ayrı ırkların 
mahsulü olduklarını işittiğimiz az değildir. 

Tereddinin en büyük amillerinden biri frengidir dedik. 
Evvela frengililerin çocukları olmıyor, yahut rahim içinde 
ölüyor, ve vakıtsız doğuyor. Doğanlarda da bir çok ku ur

lar ve istidatlar görülüyor. Frenginin ne. li azalttıffeı ve 
bozduğu muhakkakdır; fakat tababette kafl bir , ey olma
dığı gibi bunda da istisnalar olur. Pek çok frenµ:ililerin co
cukları dünyaya geliyor, hem de tena ül b reketine ddal ·t 
edecek kadar çok oluyor. Anadoluda çalı . an dikkatli me. -
lekda~Jan mız da hu fikri çok müdafaa etmi~ti r. .\ d,.ta 
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frengiden kırılan bazı mınt.akalarda doğum Lerrketi temiz 
mıntakalardan daha fazla oluyor. Bir doktorun · ağla.en on 
bir çocuğu dünyaya gelmiş, familyasında hiç bir sakat 
olmamış, ancak · bir gün kendisinde felci umumi görünün
ce frengisi meydana çıkmıştır 1Zati müşahedem) . Gene 
frenf?:iye yakalandıktan hiraz sonra evlenmiş, bütün' teda
viye rağmen kanında daima 'Yassermann dört zaid bulun
muş, nihayet felci umumi ile ölmü. bir adamın zevcesi <le 
sekiz sene zarfında iü; defa gebe kald-ı~ üç çocuğu tam
müssıhha olduğu halde yaşıyor (Zati müşahf'deın) . (Dog
dalenin bir istati · tiğin<le mezkı1r olduğuna göre bir kadın 
bir sifilitik ile edenerek sekiz r,ocuk düıl\'aya o·etirmiş · 

• . • b ' 

gene bir erkek frengisini 'ekiz çocuğuna p:eçirmiş, bu se-
kiz çocuktan kırk iki evlad dün yaya gelmi:;-. Keza bir 
frengili ve :o;arlıoş bir kadın bir frengili erkekten on, bir 
kadın bir frengili erkekten on bir çocuk ya prnış~ hunlar 
çok dikkati celbeden ., eyler .. 

İrsi frengi kurbanlarında en çok görülen aptallık ve 
ar'adır. '~ a sermann teamülü keşfolunduğundan lJcri bu 

mesele <laha ziyade teeyyüd etti. İrsi frenrri hydrocl-plıa
lie, m 'ningocele~ pina 11ifüla ~ibi bir çok sui teşekküller 
de yapar. 

Cer umeyi bozan meşhur amillerden biri küuldur. Son 
yarım asırda alkol aleyhine ayaklanan bütün dün~Ta alim
leri küu]ün nesil üzerine tesirini pek çok müşahed ·, tec
rübe ve istatistiklerle i 'hat ettiler ; bugün i~:kinin beşer 
zürriyetini tereddiye sürükliyen mühim .~ ebeplerden Liri 
olduğunu kabul etmiyeıı alim kalmamı tır. Bir vakıt ede
bi yatın mahbubu, tababetin ek. iri sayılan küule lmgün 
edebiyat ta, tababette dü:man o]mu .. tur. Biri ictiınai fe
nalıklarını ta vir ile ,, alw!-'erler nıeydana µ:etiriyor, diğ~ri 

de beşerin ve ne.-linin · ıhhatine yaptığı zararJan anlat
makla bitirf'miyor. Sırası <re]dik<;e daha tal'~il edece~iz. 

Fakat burada da küulüıı ne derece ter ddi amili oldurru-
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nu isbat eden müşahedelerden bazılarını Röylemeden o-~ç
mek istemiyoruz. 'c<Şroeder» bir çok tavşanları iki buçuk 
sene kadar alkolle besledikten sonra bes batna kadar zür-• 
riyetlerini takib etmiş. Buıılarda ölümün arttığını doğu-

mun azaldığını görmüş. ,, Furinger» bir buçuk sene kadar 
bir löpeğe (yüzde 25 - -tü küulden yüz yüzyirmi santi
metre mik'abı iç.irmiş. Bu köpeğin yavruları. ya ölü doğ
muş, ya çabuk ölmüş veya ar·a ihtilac:ları göstermiş. 

Haıta bu yavruların dimağ hü('rderini bile mikroskopla 
mütegayyir görmüş. 

«Hudce» ile «Comhemale» gibi müellifler bir çok haYYan-. . 
lan içkiye alışdırrnışlar. Zaten beygirler, e;t>kler~ ma~Tmun-
lar içkiye pek düşkündür. Görmüşler, ki içki içen hayvan
ların zürriyetleri sakat ve yaşamağa kabili~ et..,iz olarak 
dünyaya geliyor. Mesela ölü doğuyor, kafatası rn ile do
luyor, kemiklrri hastalıklı oluyor. 

«Letisnen» yediyüz kadar hayvan üznindP içkinin te ·i
rini uzun uzadı ya tetkik etmiş. Görmüş, ki bir hayvana 
her kilogram sıkleti için yevmi bir desigram kuul verdi
ğinde (1) kanının değer kudreti, (2) İntani hastalıklara 
karşı mukavemeti, (3) nf'slinin nüma ve hayat hın-eti 
azalı) or. Demek bir insanın sofrada ak arn ,- abalı içe<·eği 

yarım kadeh şaraptaki alkol bu derece fenalık ikama 
~uktedirdir. İçen ve içmiyen familyalar üzerind ~-apılan 
i tatistikler de bu büyük farkı gösteriyor; içmiyenlerde 
yüzde 13,-t5, icenlerde 32,02 vefiyat oluyor. Ku.'urlu do-
., .!ı .. .. 

ğanlar da içıniyenlerde 1,07 olduğu halde az İ<;eıılerde 
.S,26, çok içenlerde 7, 11 bulunmuştur. «Deme» nin içen e 
içmiyen aileler üzeriııde yaptığı istatistik nw~hunlur Berıı1i 
Deme niıı i--tatistiğinin mevzuu içki kuJlanaıı bir e-urup aile 
mü 'mil- gurubun zürriyeti<lir. İçenler kısmında elli yedi 
çocuk dünyaya gelmi~ : on ikisi doğar doğmaz ölmü~~ aO
kalanlardan sekizi aptal, on fü;ü sar' alı ve havaleli~ ih ·i 
dil. iz, hesi daürraks v' sar'av1 hallerle b 'raber küulpere~t~ 
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üçünün yapılışı kusurlu, beşi cüce imiş. Yalnız dokuzu 
bedence ve fikirce salim kalmış. Bu sağlam kalan doku
zun yedisinde yalnız peder, ikisinde ebeveynin her ikisi 
sarhoş imiş. İçki içmiyen kısımda altmış bir çocuk dün
yaya gelmiş. Uç tanesi ilk günlerde zaaf yüzünden olmüş, 
ikisi mide ve bağırsak nezlesi geçirmiş, ikisi daürrak, ol
muş, ikisinde cismani teşekkül kusuru görülmüş, ikisi de 
zayıf fikirli imiş. Geriyf' kalan elli çocuk tam fühhatta ve 
tabii imiş. 

Sarhoşluk esnasında telkih çocuklar üzerine fevkalade 
sui tesir ediyor, çoğu sar'alı veya aptal oluyor. «Bezola» 

aptal ve sar'alı çocukların ana rahmine düşdüğü günlerin 
bağ bozumu ve karnaval gibi çok içki sarfolunduğu zama
na tevafuk ettiğini söylüyor. «Müller» all'" olizma ile sar· a
nın müna ebetini otuz ailede tedkik etmiş. Sağlam fakat 
sarhoş olan atalardan pek çok ar'alı çocuk dünyaya g(~l
diğini görmüştür. 

(<Von Bunge» nin ara dırmaları da ırkın hygicne i i\·İn 
mühimdir Bu~ge kadınların günden <rüne meme verme 
kudretinin azalmasını alkole atfediyor. 

Tereddi amilleri daha pek çoktur. Uzun uzadıya gıda
dan mahrumiyet, cismani yorgunluklar, hastalıklar, kur
şun ve cıva tesemmümleri nevzad üzerinde meş ~um te i
rini gö terse, çocuğun büyüme ine ve mukavemetin' sui
tesiri olsa gerektir. 

Ruhi zararlar da ne 11n tereddi ·ine ebeb olur. Ana 
babanın ıztıraplı, heyecan ve korkulu havatı da tere<ldi 
amilidir. Bu arada meşru olmıyan doğum da ittihanı olu
nuyor. Bir çok müelliıler bunu tereddinin en mühim !-lf'

beplerinden biri addediyor. Zaten halk arasında piç deni
lince ahlaksız, cibilliyet iz, cüce, hülasa ma<ldet n ve ma
nen biçim ,'izlik anla ılır. (<Bolte» kırk iki i terik vak ~anm 
on altı ında me ru olınıyan doğumu ·eh h (rö ,' teriyor. Bu 
tabii bir keyfiyettir. Çünkü me., ru olmıyan doğumlarda <'l'-
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kek ve kadının çok defa serhoş, şehvetine, bile bile namusa 
ehemmiyet vermiyecek derecede delice düşkün, malul 
ruhlu, mesela fazla isterik, hafif manyak veya aptal, yahut 
içtimai kayıtlardan azade yaşamağı göze aldırır bir çapkın 
psikopat olması pek mümkündür. Diğer taraftan bu gayrı 
meşru semereyi rahminde taşıyan valdenin bütün hamil 
müddetince manevi üzüntüleri, ıskatı cenin kasdile un'i 
tromalara teşebbüsü, aile ocağından uzak yaşayışın verdiği 
nevmidi, maddi mahrumiyetlere katlanma nevzadın sela
meti ruhiyesine sui tesir eder. Onun için piçler arasında 
maddi ve ruhi kusurlular pek çoktur. 

Gebelik esnasında valdenin uğradığı felaketlerin te iri 
de inkar olunamaz. İşte « Friç» İn Doyçe medizinsche 
W ochenschrift nushalarından birindeki müşahedesi: Bir aile 
köyde bir değirmende ikamet edermiş, bir gece birden bire 
bir yangın çıkmış. Gebe validenin gözü önünde iki çocu
ğu alevler içinde yanmış. Bu şiddetli heyecan validenin 
başının bir tarafında ani olarak saçları ağarhr. Bilahara 
kadıncağız miadında bir oğlan doğurur. Bu oğlanın da 
tıpkı anası gibi saçının o kısmı beyaz.... büyüyünce Ber
linde büyük bir adliye memuru olan bu çocuk da evlene
rek iki oğlan dünyaya getirmiş, bir tane inin aynı mahalli 
gene beyaz saçlı olarak doğmuş. Bu uretle . onradan ka
zanılan bir nişane üç batın devam etmiş. 

Tereddi deyince ne anlıyoruz ? halefin seleflerinden 
uzaklaşmasını, maddi ve manevi cihetten daha nok~an 
oluşunu, güzelliğini, kuvvetini mukavemetini, zekct mı~ ah
lakını tevarüs edemeyişini ; hatta cismani ve ruhani bariz 
yeni kusurlarla meydana çıkışını ... O halde cedleri pPhlivan 
bünyeli iken yeni nesil sıska ve narin, yahut ebevPyni 
zeki ve azimkar iken zürriyeti gabi ve mütereddit ~~kiler 
haluk ve hayırperest olduğu halde yeniler hodbin Vf' ah
laksız. a soysuzluk başlamıştır. esil . tereddip· tridiyor 
demektir. 
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O halde mütereddiler ana ve babalarında olmıyan cis
mani ve ruhani kusurlarla yaratılır. O kusurlar, o alamet
ler nedir? tereddinin bedene ve ruha ait istigmatları var
dır. Pek haklı olarak Moebuis der ki çirkinlik tereddinin 
harid ifadesidir. Çirkinlik şehvetgirizdir. Adeta tabiat: 
« birleştiğin vakit cinsini fenalaştıracak, böyle adamı sevme » 
diye telkinde bulunur. Güzellik karşısında i e aşk uyanır ve 
tabiat : « İşte neslini güzelleştirecek eş ... onunla çiftleş'. » der. 
İn anın fizyonomisi ne beliğdir. Güzel, hele cazibeli bir yüzlü 
çok defa temiz bir ruha sahiptir. Hırsız suratı pek kolay 
tanılır. Mücrimler ekseriya mongol suratlılar ara · ınc1a gö
rülür. Başın büyüklü~ü ve küçüklüğü, alnın darlığı, kafa 
tasının kusurlu ~ ekilleri tereddi alametleridir. Daha başka 
istiğmatlar: Kulakların biçimsiz ekilleri, göz kapaklarının 
eklinde darlık, albinizmos, sıbagi şebekiye iltihabı, gözün 
kuzahındaki rengin karışıklığı, fevkalade fazla miyopluk, 
astigmatizm, burun kanadlarının büyümt>mesi, damağın 

yarıklığı, kubbeli oluşu, di~lerin irtikazlannın bir hizada 
olınay1şı, çok tızun boy, boflurluk, kö elik, koltuk ahının 
ve ka ıkların kıl azlığı, ane kıllarının erkeklerde kadın ve 
kadınlarda erkek tarzında oluşu, bızrın büyüklüğü, ipo:
padyas, memelerin çok büyüklüğü, künt parmaklılık, altı 

parmaklık, kol ve bacaklarda nisbet ·izlik me ela uzun kol 
ve kısa bacak, yüzde tenazur olmayışı, ellerin ~oğuk ve 
mor oluşu, alın damarlarının yılankavi oluşu, yarım ha, 
ağrıları, içkiye dayanmamak ... 

Bu tereddi alametlerinin bir derece ihtiyatla kıymeti 
vardır. Yüksek zekalı, eyi kalpli~ pek faziletli çiftlerin çir
kin ve tereddi nişaııelerile yüklü olduğu nadir bir ~ey 
değildir. Bilakis çok defa bir mikrimde de tereddi ahlmeti 
görülmeyebilir. Güzel bir yüzde güzel bir ruh olabilir. 
Mecnunların (yüzde elli ·inde 2 - :3, on altı ~· m<la -±, on iki ·in
de .5, yedisinde 6 - 9 tereddi ni.,an i crördü!!ünü «Lagriff» 

beyan etmiştir. Tabii bir adamda da bu ter ddi ah\m tleri 
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görülebilir~ onun İ<;in bunların bir veya iki"'ifo tereddiye 
hükmedivcrmemeli, harici abnwt gibi kubul etmeli. yanı 

· ıra a~ıl ruhi c.1.razlara kıymet vermeli ... 
,\faddi tereddilerin yanı sıra ruhi alametleri ara~tırnıak 

lazımdır. Bu hususta ilk satırda zikrf' lavık olan sdffet . . 
co~kunluklandır. Aşk asırlardan beri hars ve irfan aleminin 
bir ınalmdudur. San· at, edebiyat ve fen ilhamatım hundan 
almıştır. Hele hu asrın mo<lasJ aşk üzerine kurulmuştur. 

Tıbhi mektepler aşkla ruh lwstalık.Jarının nılina~ehctini 

arama] la meşµ:u l.. gazetelerde seksüel cürümler her ke. in 
merakını gıcıklayan mevzu ... «Lag;an;on, Afrodit, Zanbak» 
gibi şPhv] ronrnnlar <;ok satılmış, çok aranını.,. İbneliğe ve 
seviciliğe dair esrrkr basılır basılmaz kapışılır. 

Zamanımızm tenasül cihetiııd,~n en ön tereddi ni~auesi ; 

tenasüle karşı müfrit lıassasiyrttir. Sade bugünün değil: 

atideki nesilin tereddisi de im yüzd(•ıı oluyor. Bu ~ehvct 
taşkınlığı, bu azgınlık şahsııı maddi zayıflamasiyle kalmı
yor. Yanı sıra bir çok iptilalara (küule~ morfine~ kokaine 
heroine) veya teııasüH hastalıklara yakalanmağa r;ebep 
oluyor. Gene hu yüzden katillP.r, intiharlar (;oğaJı~'Or. 

Gaup intihar edenlerin çoğunu mütereddi görmüştür. 
Zaten her hekimin müşahedesi de bunu teyid eder. P ' İ
kopat dediğimiz ınütereddilerin lıayatm fırtmalarına kar ı 

mukavemeti pek azdlf. Bunlar hayatı pek ağır ve tahanı
ınübüz görürler. O midsizlik, bedbinlik, kolaylıkla mütee ·

sir oJu~ ve ataklık, neföİııe itimadsızlık, hayattaki arsın
tılar: pek çoğunda telkin ve t.aklid bu gibi · opmzları ko
la) lıl la intihara l"Ürülder. Sevdiğinden uzak düştüğü içjıı, 

imtihanda muvaffak olmadığı için, iki üç gün parasız YP 

m<'ıııtıriyetsiz kaldığı için, babasındaıı tekdir v ya bir ar
kada~ından hakaret gür<Wğü için, lıulc.lsa bir hiç için inti
har Pd<'r: a~k hassasiyPti gibi jntihar teşchbü!')Ü de birer 
tcn'ddi al<'uıwtidir. 

Tcn'<ldiniıı ruhi bir nişmıcsi de ıztıraba kar ·ı mukavc-
15 
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metsizliktir. Küçük bir yaradan, kan damlasından kor
karlar, müteessir olurlar. Bazı mütereddiler de bilakis hiç 
acı duymazlar. Bazı sinirli kadınların iyaset meydanında, 
muharebede en kahraman erkekleri hayrete düşürecek 

derecede soğuk kanlılık ve cesaret gösterdiğine tari.lı şahit 
olmuştur. Bazı mütereddiler de insanlara ve hayvanlara 
zulum etmekten büyük zevk duyarlar. Sadizm denilen bu 
hal de en mühim tereddi nişanelerinden biridir. 

Tereddinin ruhi arazlarından biri de ahlak hissinin ze
validir. Bu his olmayınca insanlarda bir birinin hukukuna 
hörmet kalmaz. Artık şahsi menfaat her şeyi mubah görür. 
Burada pek çok çeşitler vardır : Yoktan yere fazla heye
cana kapılanlar, yaşamaktan zevk almayanlar, kararsızlar 

cemiyet düşmanları orijinaller, mutaa sıplar birer müte
reddi timsalidir. 

Şu söylediğimiz cismani ve ruhani arazlar, yani tabiilik
ten ayrılma ve uzaklaşma, tereddiye sürükler. Bir arazla 
mütereddi diyemeyiz, fakat arazlar çoğaldıkça tereddi 
darpgasını vurmağa o kadar hak kazanırız. Yazık ki beşer 
günden güne tereddiye sürükleniyor. Ltıfa için yapılanlar 
pek az, fakat tereddi vasıtaları pek çok... Günden güne ar
tan sinirliliğe gözümüzü kapayamayız. Yeni ne ilde fevka
lade bir taharrüşiyet göze çarpıyor. Bu fazla taharrüşi

yeti, bu ruhi gerginliği bir zaaf alameti, "inirlerin muka
vemetinin azalması telekki etmeliyiz. İ 'tihale edecek bir 
adalenin iptida taharrüşiyeti artar. ondan sonra istihale 
başlar, sinir de böyle .... Herke kolay kızıyor, ufak bir ve-
·ile ile dostlar düşman oluveriyor. Talaklar çoğalıyor, . er
keşlik artıyor, hiç için adam ölüyor, .Tüce medeniyet in
anlara fazilet telkin edeceğine daha hunhar yapıyor. Fer

din tereddisile kalmıyor, cemiyetler de, devletler de alabil
diğine haktan uzaklaşıyor, hiç için birbirini boğazlıyor. 

Vakıa inirlerin gittikçe artan bu o-erginliğini insanla
rın ali tekamülüne bir delil gibi t 1 kki ed nler d pek 
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çoktur. (Netekirn ressam ve musikişinasların samia ve 
basıralarındaki rikkat tereddi değil, tealidir. Samia ve ba
sırada en ince duygulardan taharruşiyet bir tereddi ala
meti midir? Elbette hayır ... şimdiki İnsanlar duygulu, daha 
atak ise bu sinirlerin tekamü]ündendir, diyorlar. Doğru mu? 
tabii değil... bir şey iptida incelir, bir müddet sonra va ıf
larmı kaybeder. Tereddiden sonra tamir de olabilir~ gittik
çe artan bir harabiyet te. .. Ruh hekiminin vazifesi tered
diyi muci b olan sebeblerle cidale atılmaktır. İlk iş içki ile 
freugi ve sair semler mttcadelesidir. Daha sonra da ırkı 
ıslaha çalışmak ... neslin tereddiden vikayesi için yapılacak 
ırki mücahedenin cephesi her şeyden evvel akıl ha talık
larına teveccüh ede~ektir. Nesil üzerinde cinnet kadar 
meşum tesirini gösteren bir şey yoktur. Sade cinnet mi? 
sar'a, ahlaksızlık, sarhoşluk, intihar ilah... ırk ı tıfasında 
ne ~ il yetiştireceklerin sağlam ve asil olması esastır. Nüfu 
artması mühim bir siyaset sayılır. Fakat o nüfusun işe ya
rar olması istenir, yoksa delileri, düşkünleri, yurtlarını, ceza 
evlerini dolduracak ve cemiyete yük olacak biçareleri ço
ğaltmakla memleket şenlenmez. Mecnunlar, bilhaR a yarı
sına yakın kısmını teşkil eden mütereddiler azalırsa dün
ya cennete döner. Ceza evleri, deli yurdları bo,.anır, 
ne ihtilal, ne de harp... yazık ki hunlar azalmıyor. Saydı
ğımız ve sayacağımız sebepler yüzünden daha artıyor. 
Hele yarım akıllılar, herkes gibi kanuni bir hakka rryılik 
olduğu için cemiyetin rahatını bozacak : uçları pervasız 
yapıyor, bizi onların şerrinden bimarhaneler de koruyamı
yor, çünkü mütereddi cemiyetler Lunlara tahammül <'di
yor, hatta arkalarından ko~uyor mecnunane kapri~lniııc 
alet oluvor .. 
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Yaş 

1kli ve a~aL1 ha · talık her yaşta ~örülür. Fakat en· çok 
görüldüğü zaman gençlik çağıdır. )lecnunlarm çoğu on
beşle yirmi, yirmi beş arasında hasta]anır. HerkPs te1 deli1iği 

gençlik ha, talığı hilir. Vakıa gençlikte akıl hastalığ1 çok gö
rülürse de hayatın diğPr safhalarıııda da eksik değildir. 

Onun için her ya:;ta ne ~ibi ~inir ha~talıkları _görülebilece
ğini söyleyelim : 

~~ocuk daha doğarken bir çok hastalıklara maruz kala
bilir. Havsala ile ba~ın büyüklüğü arasında bir nisbctsizlik 
varsa dimağ; çıkarken incinir. Çocuğun boynuna ip sarıl
ma · ı ve asfiksi halinde doğuşu sinir ~ist<·mini bozabilir. 
For"eps ile <loğu~. kafaya tazyik fena te~ir eden amiller
dendir. Bu vüzden :--ar· a ve abdallık olabilir ·e de eskiden 
iddia olunduğu kcıclar ·ok olmasa gerek.... Foget bin yüz 
saı·· a vr feda uwt vak· a~mm yalım: yr"tm i~ sekizinde doğum 
tabii olnıadı~ını görrn ü ,· ... 

Yakıtsız <lD 0·nrn ~-ı da :;eiw p sa yarlar<lı. Bu <la doğru de
ğil... ( Val!ih) in ya ptığ· ı ara~tırnıalarJa anla~ıldığına göre 
ebe\ e\ nin j,·ki..-i n· fıTınô. i Yol\. , cı Yahut siddetlice bir tra-

.. ~' l. .. • .,) 

uma tesirile <;ocuk dü ., ııwmj~_:e vakıt ız do~an co uklarda 
hiç bir ş~ yd<·n kork ulnı az. tabii <;·ot:uklar<lan akılca hiç 
fa ·klan olmaz .... )oğu ~ ı aıı ou iki yaşına kadar ruh ha talık
ları nadirdir. Bu nı..;ta dalw zin.ı<le akli maliılivetler mevda-

... ~ . .. .. 
na <;ıkar. ilk ycı:;üı ~ürü len hu ku ~ urlar ir ~ı 'e viladi zan-
nolunur: ldioti<'; inıbfrilite: <l /bilite dcdiiYimiz üç derece 
aptallık Jm ya~ta b~lli olur. Ya ana rahminde iken bla -
toftori yüzüııtkn: yani rü ş <·ymin 'rengi, küul veya mih~niki 
ve intani hir :-;elwp te. irile siııir -..j · ı t>mİ bozulur ve hu yüz
den \Ocukta idrose "ali. . eklcroz tiiber gibi <limaifın fena 
teşekküHt>rİ görülür. r al1ut çocuk tabii doir<luğu halde 
Lir müdd<·t s oııra her lıan(fi bir intan veya trauma tesiri!f~ 
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kafa l>iiyiiııwy<'. i<: iıw ' ll dolmağa ba:-,lar. Bmı m n~ti<· ı, 

yüriinı<·y<' Y<' la ki rd ı . <>ykmey~ haşlayan . ·avrucak yürü
me. 'İni de, süylenH·sini de un ntur, aptalla~ır. onradaıı ol
duğu lıald<' bile ilk ya:-ıta µ:-örülen hu aptallığı da viladi 
addederler. 

Duygu uzuvhırıııda da pek a0·ır vihidi ku:urlar görülür: 
'ağırlık ~ dilsizlik, kürlük. Bu kusur akraba a ·a ~ ın<la izdi

va ·tan ifr ri µ;c 1 i ~' <>r. Schmidt in ara~tm nalan .- 13 vilttdi 
körden 1:31 iniıı · alın ukralrn ara ' llHh izdi, a<' mah ulü 
olduğunu gfü.;termİ. 1İ. CPn<' ayuı s b pten . a o·ırlık ' dil-
izlik y<Jlaıdi1erde lıri ~ ıiyanhırdan daha zi~· adedir. 

Havas uzuvlcırıııııı vahim hı_ urları zihııin Jrü,· üın .. ın 

de ımmi ol ur. A 0·ır i:it m 'k öğrennıe ,fre f'll birinci man ia(lır. 
hic i ~ itnw\·eıı dilsiz olur, a 0·ır i. i1<'n de giic <")O-re ıir. a-

.) ... i (. 

dirdir ki '-'ağ· ır ve dilsizler kendi yaşlarındaki <;o ·uHar ka-
dar zeki olsun ~ t<'rhi~·e İl<> z~ld be~lcrn·c~ğind 'll 0 özü i. ri 
görnwyeıı. kulağı ağır i .~iten <;ocuklar lıo adan İ:-.tifade 

drınrz. 

Viladi aptallı 0rn mühim .-clwplerind 'll biri d .. r ·ki l -
zin<kki arızadır. Tn·oid ·in i frnzl arı azalırsa zeka hih ü-. . 
y m i yor~ c o c u k kıs H 1w~' 1 u , ın i !:' 1 · i n ve a p t al olu yor. ; u J-
d e i <krekiy ·ye im kw:ıur ııere<kıı geliyor? lıu . u i IJ ph·r 
henüz hiyıkil<· mı la~ılmaını.~ tJr. Alp, Piren<' v' Bo na dafr
larmda ot unın lıalkte ~:ok görüııii .. iiıw bakarak ikJin , .. ~ 
~u itham olunuyor~ di 0·cr taraftan romatizn a. da·ıı frp ' 
ve. air İntmılnn ıı guddede oturma. ı vc· tahrip etm i iddia 
olunuyor. Bam IJaşhı bir ~<'lJcp te mihaııiki nıuharri 1 'r :r. 
i~t • hu gud<l<' yi'ızüııd<'ll an<l<'lllC'İk h<>tini . ma1ar. f elah t

l r oldu<Tu o-il>İ ~ı>orad"k ·ckilJ<·re de 1<' «ıdüf oluı ur. Jikz -
~ n . 

d 'fll d 'tıİI 'il Jıa::ıtalı 0rn tC' PkkiiJündP ba · lı ba 11 a} U rud 
amildi r. ~ 1 i k z od c' ı ıı a ıı w 1 i ya tt a ıı . o nr a v .. htl ı i l 1 n 1 1 e J a -
bilir~<' I<· c·ıı rnk o·üriil<'tı :-wl li dlv ~ <.wdt:ıııİt' 1ufa1 til 0 » ir. 

~ . 
( .o ·uklarııı rıdıı arızalarında :ad<· tiroid d, fril. ı raz-

lHn ,lan di{!ı·r l!.tıddeln dı· rol oyııar. İııl'uııtili . ıııu <lenil n 
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bir çeşit cücelik te guddelerin ağır büyümesindendir. Laseg 

ve Brissot, bir çok infantilismus vak'alarının mikzodemle mü
nasebetini zikreder. Disgenitalismus denilen hal de Antona 
göre husye guddesinin vazifesindeki kusurlardan ileri gelir. 

Çocuk doğduktan sonra intani bir çok amiller tesirile 
aptallaşabilir. Hararetin yükseldiği her hastalıkta 'derhal 
dimağın müteessir olduğuna dair eserler görülür. Hele 
intanların çoğunda hummadan evvel ruhi arızlar meydana 
çıkar. Kırgınlık, başağrısı, sayıklama, çırpınmalar ve spas
moslar, kendini kaybetmeler. Bu gibi hastalıklar dimağ 

hücrelerini harap ettiği gibi dimağın büyümesine de mani 
oluyor. 

<;ocuklarda en çok görülen dimağ hastalığı «encephali
tis » lerdir, her hangi bir mikrop ile dimağın iltihaplanmasın
dan olur. Her şeyden evvel meneııjitleri hatırlatalım, 

menenjitden sağ olarak kurtulabilen çocuklarda idrosefali, 
aptallık, körlük nadir görülen eylerden ayılmaz. 

Miyelit epidemik denilen felci-tıfli çocukların dimağını 
veya nuhaını tahrip eden bir hastalıktır. Harbin son se
nelerinde başlayan, hala tahribatma devam eden, ve bin
lerce sakat canlı kurbanları Darülacezeleri dolduran «ence
phalite lethargique » te çocuklarda da mü bim kusurlar bıra
kıyor. Çocuğun aptal, p 'ikopat, tik"li, dilenci, <rürültücü, 
hırsız, minimini yaşta onanist olmasına saik oluyor. İntani 
hastalıklar poreencephalie~ hydrocrphalie ler de yapar. 

Raşitizmde aptallık olur mu? me ele ·i alimler ara ında 
çok münakaşa edilmi , tir. Hala lehinde ve aleyhinde müta
ha · Jslar var. Strohmayyer ra itizmin aptallık yaptığı iddia-
ındadır ve bir çok alimlerle berabrr, beynin boşluklarına 

fazla miktarda mı. lın dolduğunu gö. termi. tir. Vakıa faz
laca suyun dolma ı dimağın he ·l nmc ·ine az çok mani 
olur. Bunun neticesi zektt büvü,-emez. halbuki ~' chultz ra

şitizmde muvakkaten dolduğunu kabul ettifri bu sulara hiç 
kıvmet yermez. 
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(;ocuk ihtilaçları ile fikri zaafın münasebeti hakkında 
son zamanlarda epi münakaşalar cereyan etmiştir. Vagt ın 

dediğine göre zaif fikirli çocukların mazilerinde ihtilaclar 
büyük bir rol oynamıştır. Scı..r'anın zeka ve seciyye üzerine 
tesiri eskiden beri malumdur. Nöbetler ne kadar sık ve 
şiddetli olursa zeka üzerine o kadar fena tesir eder. Böyle 
olmakla beraber sar'a ile fikri zafın ayni sebepten ileri 
geldiğini de düşünmek icabeder. 

Çocuklarda cinnet nadir demiştik. ((Anton» un istati ti
ğine göre beş yaşına kadar çocuklarda yüzde O, 1 - 0,3, 
on yaşına kadar 0,3 - 1,8, on beş yaşına kadar 1,5 - 2,6 
nisbetinde psikoz görülüyor. Sar'a da konulursa miktar 
daha artar. 202 sar'aya karşı -±5 hysterie vak'ası vardır 

ondan sonra da chore gelir. 

Çocuklarda intanlardan sonra tali belahetler ve atehler 
çok görülür. Tifo veya menenjitten sonra çocuğun eski 
zekası kalmaz. Yanı sıra hu yun da bir çok değişiklik daha 
olur. Bidayette pek zeki görünen çocuk sık sık gelen sar~a 
hamleleri yüzünden günden güne ahklaşır. İntanlar 
içinde çocuğun zeka ve seciyesine en çok zarar ika eden 
ansefalit letarjiktir. Ansefalitten sonra parken on nevrozu 
nümunesinde kusurlarla beraber yanı sıra ataklık~ kavga
cılık, hiç bir şeyden memnun olmamak, çok söylenmek 
tenasül uzuvları ile oynamak, hatta minimini kızlarda ferç
lerine tahta parçası sokmak, uyku uyumamak gibi ruhi 
kusurlar çok kalır. Bazılarında ruhi kusurlar senelere de
vam ettikten sonra geçer. Bazıları erken bunama va ıfla
rını gö terir, şifası imkanı olmayan bir eyir alır. 

Çocuklarda prekosizm dediğimiz erken bunamayı an
dırır vakitsiz inkişaf eden akıl hastalıkları da vardır. l\Ian · 
ve melankoli nöbetlerinin çocuklukta başladığı nadir de
ğildir. Yedi sekiz yaşında çocukların hazan fazla söylen
mek, . arkı söylemek, ağlamak , uianmamal, uyku u 1uma
mak. çol,. gezinmrk vr sıçraınak gibi Lir ka<; ay devam }de 
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asabiyetleri, cyclothymİ{fUC mani nöbetinden başka· bir 
şey değildir. Bazı (;ocuklarn da birdenbire bir diırgunluk,' 
bir neşesizlik arız olur, yemekten kesilir~ dalgın ve mah
zun durur, yürüyüşü söyleyişi ağır ve isteksiz olur. B~ian 
canının sıkıldığından bah:eder. Bu da bir melan.ko~i nöbe
tinden başka bir şey değildir. <;ok defa hu gibi arızalara 
çocuk diye ehemmiyet verilmez. Bazan lrnysuzluğuna 0 ~ı

marıklıg~ ına hazan <la solucanına ve'' U kır<nn]ı<Yma atfolu-
' ! v b 

nur. 
1 

İrsi frengi ile malM ';ocuklarda ~ekiz on yaşında para
lysie generale d~nil,~ıı cinnetin ~örüld .. ığü de ve rdır. Vakıa 

bu nadirdir, fakat nedretinde teşhis edilememenin, bu ya~ta 
mühim hir hastalık hatıra gelmemenin de tesiri vardır. 

L. 

Psikopat dediğimiz yarını deliliğin alametlni hu ya~ta göze 
çarpar. Hırçınlar ve geçimsizl~r, mekteptPn ve baba evin
den kaçanlar. yangm yapanlar, şarlatanlar~ onanisırnıdan 
tutunuz da tenasülün bütün marazi . aflıalarma düşkün 

olanlar hep bu ya~ta <;ok µ;örülür. 

On, on he:, ya., ıııdan sonra i ~ hirdenf,ire deği ~ ir. Artık 

hakiki psikozlar biiyük njsb<•ttf· meydana ':ıkar. _ \ deta 
delilik hu yaşa mah:-'u~ ha. tal h1r. Eırgenlik ya!7ı iklime 
ırka~ irsi İMidacla , içtimaı mevki(• ve ya:;ayış tarzına gü
re değişir. Cenuba doğru inildik<;p, erken olur. İslav1arda 
ve latinlerde anglo ._ aksonlardan evvel büluğ gelir. Yüb<'k 
sınıf halkta ve sehirlih·rdt~ 1·ödi'dcrden cvvP.l olu ,·or. ı\lem-, . . 
leketten zi yad<' içtimai ha yat <;onı~un büluğuııu tar il (•di-
yor. ~ehvetli manzaralar, re~imler~ lıikc'tyrl ·r. sü~lcr gnıç

lik hayalini gıcıklı :a µ:ıcıH :a tena:ül duy~u::-uu un vaktin
.den (•vvel uyannıa:;ına s< hep oluyor. «Kohel» in dPdiği gibi 
ruhi olgunluk ci~man1 ~rµ:enlikten farklıdır. Orta \\ nı pada 
büluğ ~inni on dört yaştJr. O zm wn ';ocuk birdeııbin· 

erkrk hayatına gir~r. Kadınlarda ilk <tdt•t muayyc>n lıir 

yaşta görülür. ·Psikopat kızlarda adet peJ ~ nh·n olur. 
Büluğ zmmıııı ıwk cs·ok m·' roz \ ~ p ·il ozlanu irıki\'afma 
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mfüıaıttır. Zaten gençlerin çoğunda bu zamanda bir deği
şiklik göze çarpar. Kiminde lüzumsuz cesarPt~ ogunme 
ve kendini heğenme, söz dinlememek, hayvanlara V<' kü
çüklerine işkence <'tmek ha1leri olur. Kimiı~in mizacı de
ğişir, muhite kayıtsız, İnzivayı sever, serke~ olur : kmıdi 

bildiğine hareket eder; uzun uz~Hhya hayalle ya:;ar. Lömetr 

bu hale << Parapsychismus» diyor. 
Büluğ zamanında görülen en mühim ruhi ha:talık er

ken bunamadır. Hehefrenya, katatonya isimlerile ekilleri 
yad olunan bu ha:;talıkla ~eııçlik guddelerinin ~·ok müna
sebeti olsa gerek... Bu yaşta ~kseriya nevrasteni ve İ:-;teri 

tarzında görülür, iıızan vahimdir. Keza cinııeti manyayi 
inlıitatiyeııiıı her iki şekli ve bilbastıa melankoli hamie ~i 

<;ok defa büluğ yaşında başhır. Zaten sar'alar da bu yaşta . 
başlar. Yahut <;ocuklu~unda havale nöbetlerinden ınuztarip 
iken bir müddet. sonra hamleleri k<'sileu bir ~ern;u· hülu<r 
yaşında ihtil~k nöbetlerinin yeniden başladığı görülür. Hy-
tcrie hastalığı da en çok bu ya~ta meydana c;ıkar. Yüz 
kadının takriben kırkı 16 - 20 arasıııcla IJyst~rie\·e tutulur. . . 

Niçin hüluğ sinoinde ruh hastalıkları fazlala~ıyor !' ilk 
önce hüluğ ye arızaları sebeptir. O zamana kadar <; alış
ına)·aıı tenasül gmldcleri Üıali,Tte o-eçer lıaric~ meııi veya . r ' . 
adet kanı akar, kana yeııi iç ifrazları rnah.'ulleri dökülür. 
Bu ifrazat erkekte bıyık ve sakalm büyüme;.;İne: !:e"'İıı l a
lınlasrnasma, ka<lmda rneıııeJerin hüvürnc6ine, koltuk n~ . . 
ane kıllarının <;:ılrnıasına sebep olduğu gibi ruhiyat üz -'ri-
ne J' tesir eyler. Bu ifraz vücudün di~er ifrazatile tadil 
olunur, yahut fazla veya <'ksik g<'Iİr. işte bu tarzda kt·ııdi 
1 en<linc tetıcmmüm <"iıınetin lıudusunda amil olur. ' ade 
bu kadar mır irısanJar bu ya~da hayatım kazanmak :-;ava
sına haşJar, nH·kt<•bini, me:;l<·ğiııi seçer. Fazla çalı~mağa 
mecbur olur. İ<'ki \'C tütün gi hi z<' h i rlcrc d <' J nı vu ta , , '--' 

af ı~ l \ ' Of. 
> • 

Bühlı)· \'U~l de vince lH'rkcsirı zarııwttiii oibi ~ıdt tin ha. -o . ı, ( ' • 
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ladığı veya ihtilam görüldüğü zaman anlaşılmasın. Bülu
ğun başlangıcı on beşse intibası yirmibeşdir. Tenasül 
olgunluğu zamanının ve neşvünümanın en yüksek nokta
sı bizim memleketimiz erkeklerinde 25 -35, kadınlarında 
18 - 28 arasıdır. Bu vaktin bidayetinde emrazı ruhiye çok 
görülür. Mesela erken bunama hüluğla ha lar, yirmi beşle 
son dereceye varır. Ondan sonra tedricen azalır. Büluğ 

yaşından sonra ruh hastalıklarının görülmesi daha ziyade 
harici amiller yüzündendir. Erkekler frengi kapar, içki ve 
saire kullanır, fevkalade yorulur, kadınlarda gebe kalma 
ve çocuk doğurma arızasına maruz kalır. 

Akıl hastalıkları için ehemmiyetli bir zaman da yaş 
dönümüdür. Kadınlarda kırk beşle elli ; erkeklerde elli ile 
ellibeş yaş ara ·ı sayılır. Artık bu yaşdan c' Onra idrakte 
eski canlılık, fikirde çabukluk kalmaz, muhakeme keskin
liğini kaybeder. Eski i gibi değil, bir az çal1şınca dımağ 

yoruluverir. Ruhi taamüllerdeki nezaket ve incelik yavaş 
yavaş azalır. Adeta fikd faaliyetin elastikiyeti kalmaz 
(Hübner ), fikir . tedaisi fenalaşır. ( Paşantoni) nin dediği gibi 
duygu hayatı daha evvel yok olur, fikri hayat daha fazla 
devanı eder. Daha en·el içtimai his zevale yüz tutar : 
altrüistlik kalmaz, onun yerine ~ünden güne artan bir 
hotbinlik kaim olur. Dünyayı eski ·i gibi pembe görm~z, 
neşesizliği gittikçe artar, . · ıkıntısı c ksik olmaz. Sıhhatine 
ait merakları artar. tamahkc1r olur. kimseye emııiveti kal-

) ,, .. .., 

maz, güler yüzlülüğünü kayhedP-r, suratı a kın gezer. daha 
sonra Kraepelin İn dediği gibi fikri zaaf sahneye hakim 
olur. İhtiyarlığın p ikoloji i budur. İht.iyarhğa yakla tıkça 
artan psikozların nüve:ini ~u arazlar te~kil eder: Daha 
kırk, kırk beş ya ara ında ba)ayan Alzheimer ha · talıO-ı, yaş 

dönümü melankolisi, ihtiyarlık ba.
1 
lamadan bunaklık, ihti

yar bunaklığı, manya ,.e m lankolya lan. ciııneti rnanyai 
inhitatiyenin ihti~~ar1ık nöbetleri, ihtiyarlık, bilha~ a para
noyya lar, damar . ert1i!!inin muhtelif ekili ~ri. mihrak araz-
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larile beraber ateh, presbiyofreni, zıcır psikozu ihtiyarlığa 
mahsustur. İhtiyarlık hastalıklarında fikri sukutle cismani 
ricat müvazi gider. Sekteler, sedadeler, samameler olur, 
diğer tarafdan ruhi sukut ta devam eder. 

Paralisi jenerale her yaşta tesadüf olunur a da en çok 
kırkla elli arasında görülür. Kadınlarda buhran zamanı 

dediğimiz ~\det kesiminde sıkıntı, ateş basma, çarpıntı, 

boğulma hissi, hiddet, baş ağrıları gibi iç ifrazlarından 
ileri gelme asabi hastalıklar adettir. Bazılarında bu hal 
pek ileri derecede olur, adeta nevrozluktan çıkar, malihül
ya vi bir psikoz halini alır. Buna adet ke. imi deliliği «/olie 

climaterique» denilir. 

Cins 

Oteden beri psikozların kadınlarda erkeklerden fazla 
olduğuna dair halkta bir kanaat vardır. Halbuki Anglad ın 
dediği gibi iki cinste de hemen hemen müsavidir. Avrupada 
azillerde kadın deliler 100, erkek deliler ancak 129 dur~ 

1920 senesinde Birleşik Amerika hükumetinin azille
rinde mevcui 232,680 delinin yüzde .52 si erkek, yüzde 
48 i kadınmış... Amerikan müellifleri kadın ha talarda 
Yücut hastalığı daha az olduğu için erkek delilerden daha 
çok yaşadıklarını söyliyorlar. Fakat bizde erkek mecnun
larııı ınikdarı daima kadınlardan ziyade görülüyor. Toptaşı 
bimarhanesine altıyüz elli erkeğe mukabil dört yüz kadın 
dü~üyor. Şişlide yüz yirmi erkeğe eksen kadın dü 'l ü~ or. 
~iıııdiki Bakırköyünclc 937 sene"inde 1-±68 erkek, 642 
kadındır. Buna bir çok st>hep ~österilebilir : birinci~i er
kekl~rcle içki ve sair srmler yüzünden <:ıldıranlar pek 
çoktur. Kadııılarda hu türlü cinnetler Avrupada bile nadir 
~örtilüyor. Bizde ise yok gibidir. İkinci:i freno-i "rkekl rd P. 
ziyad ·dir~ fren~i cinnetleri d" o ııi 'hrttcdir. r ·üıı c ü Ü 
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traurna yüzünden cinnetler he1rn~n erkeğ'· lıas say1br. 
Dördüncüsü erkeklerdf' aptal ve kretiıı dalıa <;oktur. 
Brşincisi erkeklerin cinneti halk arasında göze batar, 
çabuk kapatılır. Kadınlar evde tutulabilir. Hele ~lü~lü
manlarda bu daha ziyadedir. O halde içki ile frr,ngi psi
kozlarmı, aptal ve kretenleri i::ıtatistikten çıkarırs<.tk cinslrr 
arasında pek fark olmadığı anlaşılır. Hatta gebelik ve do
ğum sebebile kadınlara daha fazla biJe İsalJ('t eder. 

Cinnetler kadınlarda ve erkeklerde avnı nıahivcttedir. . . 
Belki cin~e mahsus bazJ sekH farklar ~öster"'in. meseh! , ' , 

adet zamanlarında ciııııet ~iddet peyda etti~i gibi bazı 
kadmlarda adet deliliği suretinde yalnız ay lıa~ıııa mah~u ' 

cinnetler ~örilnür. Yine kadınlarda nken bunama. bebek 
büyütme. ç-ocuk taklidi yapma 1püeriJ1z1rn) gibi eiıı:;e yakı
şır hususiyetler gösterir. Paraly~ie gern~rale~İn erkeklerde 
büyüklük ve zinddik i<Ldiası heze~"anlan µ:ürüııürken, ka
dınlarda durgun v<> bulaınk yekilleri daha ~aliptir. 

Kadın cinnetlerindr tenasiili hez~yanlar hemen unuuııi 
gibidir. Erkeklerde bu çeşit hcz<>yc.rn lar hemen hemen nadir
dir. Manyak kadın şehvet co~kunluHarı gfü;trrir . . lübal<\galı 
tarzda süslenir, boyanır~ rast~eldiği erkeğe sataşır~ pek ko
laylıkla iffetini tesJim eder, ·imaa doymak bilmez. ;\lelaıı

kolik kadın zevcini kaybedeceğinden, kıskançlıktcm, kcndi
'İ çirkinleştiği içiıı haklı olan.ık ze ,,·inin hi yaıH'ti tH' nı anız 

kaldığından muztariptir. Bimarhaneniıı erkf·klcr kısnııııda 

aşka dair tezahür görülmez. ,iha_-et hir 1 üfür vc:H ~izli 

istimna<lan ibarettir.Erkek pavyonlarında gern; kadııı ha~ta
bakıcılara bile ataşmazlar. Kadın kısmında i.,e vizite c~
nasında doktora a:kından balı etm : "B. ~ulanmayan man
yak kadın nadirdir. l-Jaıta güz ~le<' kadın ha--ta bakıcıJar 
bile taarruza oğrar. · anır,_.ınız ki eyilik zamaıımda zami
rinde saklcıdığı V<' hicap .'UllfÜrİlP frıaliy<·tiıw ıııli-..aad , 

etm _,diği tena!"lüli lıi~l ·r "iırnPt •·~ııa~m la f!em-..ız kalıııı~ 

cıt gibi meydana :;ıffnrnyor. 
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Kadınla nkek arasında tah·aıı fark varımdır'! Bu . uale 
lıenüz ka(i rcvap verilememi~tir. Müelliflerin bir kısmı 

aniojenetik ve filojenetik nazarından ayırmak i terler: Lir 
kısmı da hiç Jark görmez. ancak İ\:.timai \'aziyet ve ter-

hin~ bu farkı hasıl eder derler. Her halde varatılısda fark . . . 
olduğu taraf<lar]arı daha çoktur (Voss). Modesley le Hayman 

kadrnm tnıasüll mevkii i<,:t1maisi , hayatta uzun müddet 
kendini esirger vaziyette yaşamm;ı. tenasül hayatıuda daima 

nıünfail kalması tamamen içtimai terbi~· <· tesiriledir~ suıı~i

dir di~· or~ fakat doğru mu ( Bize<' kat'jyyen dc~il. Kadınla 
erkeğin ta biat farkı daha küçük yaşta başlar Ye gittikce 
artar. Evvehi kadmm esas mizacı hevc·canlılık emotivite dir. 

Bütiiıı kadın psiko'.llarmda bunun izleriu~ tesadüf olunur. 

I-Iey<'<'anın hakim olduğu psikozJur meHela ciırneti ıııanyai 

inlıitatiyc kadıulard<ı daim <;oktur. ~üphe~İz hysth·ie asıl 
faalivet salıasmı kadınlarda buluyor. Vahsi kavimlerden .. .. ~ 

en yiik:-;ek medeni milletlerin kadmlarrna, pek asri t rlıi_ r e 
ırörmiis lıir rniııi mini haıımıJa hudcıirwl>İt hir köy kızma 
b ' . 

varrncaya kadar kadııılığm müşterek hisleri, birbirinden 
farklı oJmayaıı jestleri vardır. J ler kacJın aymın yan~mı 

lıazırJ:.ıurnai <tdct, <tdctden sonra gayri tabiilikle, adeta yarı 
hasta olarak geçirir. Tenatiülde erkeğin rolü be~ dakikalık 
l>ir <·inıala difkien ibaret ve ondan sonra aşla kayıt ~ız 

, e hatta mütendJirkcn kadııı aşkm mahsulünü dokuz ay 

karnında; iki st·ııc göğsünde taşır, Jıarnil, viladet ve nifa-
iyetc ait hir <;ok ruhi iagayyürlcr., tabii ve mutat sayılan 

a:-;abiyetler gö~terir. Erl ekle ka<lm Hasıl birhirine mü:avi 
olur'! Huh tıbbında tcdkiktc iforkdik<,:c rulıiyct v • zihııi-

yetler beyııimleki farkı daiıa vazıh güreceğiz. 1 ~ :ıdrn heye
rnııilı- yaşar, erkek nıulıakcmc ile temayüz <~det. l\luhake
ııwııin fuzlı:.ıltğı Prkekleri dalw ziyade paranoyyulı ~-apar. 

Erk<·~iu "arlık savaşı nws'elesi de bu tabii · cciyc~'i nıül1u
t'ı~alaııdmr. Paraııoyyaıım muhtelif .·t·kil]eri. i"-1ihkak hezc-
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yanları, bazı traumatique psikozların kolaylıkla paraııoyya 
şekli alışı hep bu fıtri hususiyettt-~n ileri gelir. 

Alkol erkek neslini kadınlardan daha ziyade. istila 
·etmiştir. 1900 senesinde Prusya himarhane ine 16 kadına 
karşı 152 erkek «delirium tremens»le girmiştir. Rns~'ada 

1870 - 1887 senesine kadar 84,217 had kü ul t'esemrnü
münden vefat vak'ası olmuş; bunların 76,786 ı erkek, 
7431 i kadınmış. Frengi yüzünden daha ziyade felaket 
gören erkeklerdir. Riga timarhanesinde yüz duhulün er
keklerde 23 ü, kadınlarda 7 si felci umumi imiş. Bakırköy 
hastanesine 1925 sene inde 951 girenin 113 ü P. g. idi, 
98 i erkek 15 i kadm ... 1933 senesinde giren 167-± hasta
nın 183 ü P. g. idi : 1-±6 erkek, :.p kadın.. gerek hu usi 
müesseselerde, gerek umumi bimarhanelerde yapılan ista
tistikler P. g. ııin kadınlarda hep azhğını gösteriyor. Labo
ratuvar taharriyatının inceliği eririyatın gö teremediği 
P. g. leri de meydana çıkardığı halde istatistik yine eski
sinden pek farkh olamamıştır. 

Ha)' atın )rükünü vüklenmekden ileri O"elen zararlar • . b 

erkekleri; doğum, gebelik, adet ke imi arızaları kadınları 

daha ziyade mutazarrır eder. Erkeklerde, hatta kadınlarda 
fazla tenasüli müna ebette bulunmak bir çok p · ikozların 

sebebi zannolunur. Vakıa bu gibi uii tinıaller ipokondiriye 
ve nevrasteniye sebep olabilir. Bu doğrudur. Fakat şehve
te fazla düşkünlüğü p:ikozlara .'ebep olmaktan ziyade 
araz telekki etmek daha doğrudur. }fe ·ela ınanyada ve 
paralizi jeneralde fazla cimaa düşkünlük hastalığın başla
dığına delalet eder, adeta ha talığın inki afını gösterir. 

Tenasül im aki de p ' İkozlara ' ebep · anılmıştır. Tcnasüli 
imsaktcn çok df'fa zarar görülm ·z. L<'tkin mü ·teitl ~re, 
hele e ·kiden t nasüli müna ebcte t•yi<len eyiye alı ., nıışk<·ıı 

cebri vaziyette nefsini mahrum ·dcnlndc ve bilha sa ~icl

detli Lir a k geçirirken kavu,amcıyanlarda .;;ıJıhat<' , ui tt·~ir 

edebilir. ı Tevrast(•niler, iıılıitatlar~ . ıkıntılar. ob~·ws.'İyoıılar 
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-olur. Şüphesiz ki imsaktcn hakiki ciııııet olmaz, Lir çok 
ailelerin zannettiği gibi kadın veya erkek evlenirse cinneti 
eyileşmez. Vakıa kadınsız yaşayan erkeklerde, yahut genç 
dul kadınlarda sinirlilik, hırçınlık, sıkıntı görülürse de 
-cinnet derecesine varmaz. Tenasüli delalet, hünsaiyet te 
imsak neticesi değildir. Fakat baz1 şehvet düşkünleri 
uzun müddet kadından mahrum yaşanrn kendi cin ·ile 
teskini şehvete, bir nevi tavizkar istimnaya haşlar. Bu da 
az çok marazidir. Tenasül mes 'clesile en çok uğra an 
(Stekkel) in dediklerini pek hatırdan çıkarmamalıdır. Tena
süli imsakde sıhhat müstesnadır, nevrose kaidedir. 

Freud un pansexüalism i ruh tıbbında mühim bir yer 
tuttuğunu kimse inkar edemez. Şuur altma v<'ya la mıra 
itilen aşkın, hoşnud edilemey<'n tena ül arzunuıı nevroz 
ve hatta psikoz suretinde meydana çıktığını kabul eden 
alimler, bilhassa Amerika<la, İsviçrede pek çoktur. 

Kadmlarda tenasüll hayata ait bazı ciımetJer vardır: 

Bunlardan biri Obrer Steiner in « züfaf cinneti Nuptialirresin » 

<lir. Bu pek kısa imtidad edf'n bir teheyyüc ve teşevvü 
halidir. İrst'n mahmul kadınlarda züfafm verdiği heyecan 
ve korku cinnetin birdenbire infilakına sebep olur. P ·iko
jen bir arıza ... Kraepelin in p. ın. d. · 1nıfına girer. Tena. üli 
faaliyetlerin gayri tabii şekilleri, hususi] e pek erken yaş
larda olursa nevrozlara ve psikozlara mü tcit Pdebilir. 
Eskiden «onanizirna insanı ahmak yapar, beyni yumuşatır 
murdar iliği eridin zannederlf·rdi. Hah\ bir çok lH'\ ra!"\t<'
niklf>r marazi frcaatlarıııı gençliğin bu kw;unma ati'<'<lrr 
ve müracaat rttiği hrkimden nevmidane çan· :orar. Bu 
~ünkü hekimlik böyle şeyh>;re inaıımağa müsaade <'tın<·z. 
Bugün ancak münakaşa r,dilen m<'s· ele salim hir adanı da 
fazla istimna nevrasteni ve psikas1 eni yapabilir mi ( Taba
beti ruhiye mütehassıslarının hemen hepsinin n·yi kcndi
.· ind<· irsi istidad olmayanlarda pc~k çok istimnaıırn biJ" rn 
ruhi, ne asabi t<~gayyür yapmayaca 0·1dır ( Aschafenburg. Voss). 
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Biliriz ki ıstımna herkesin zannettiği ya~dan pek erken 

başlar. Freud, Yung, Stekkel gibi her şeyde a~k arayan müel
liflerin dediği gibi ta lw~ikden LaşJayan hir itiyattır. Taba
beti ruhiye ınütehassu,ları istimııayi S('bt'pden ziyade araz 
telekki eyler. Vakitsiz ba~layan ve düşkünlük derecesine 
varan istimna hizct> asaLi istidada Lir alamettir. \:akıa bu 
gibi ıııüstaitler marazi rneyillPrİne bü~bütün kapılırlarsa 
zarar görürler, marazi tezahürler<' yol a<;ar. 

İstinmanın <lif kle müterafık olup olmama::;ı da aranıla
cak noktadır. Dif kk beraberse ifratın da fazla zayiat var 
df'mektir. Cimaa dfü:ıkün olanlar gibi bunda da vücut ve 
sinirin lwzah· u~rar. Difk::-iz i:;;tinmaya pek ehf'mıniyet 
v<·rilmf'z. kü<'ük çocuklarda i~tinma görülünce lH·rkes telaş 
<~der. Başkaları <5:ocuğun vücudunu berbat edecek fona 
itiyat diy<' korlrnr~ föıüne W'çıneü·e çalı:şır. Sinir hekimleri 
ise tırnak yemek, sa<)arııu yolnıak, kaşmmak gibi asabi
yetin bir fena alameti dalw diye canı Hık1hr, ona kıymet 
-<·rnwz, bu iptilt't~ -a ~c bep ol an bünye ile uğra .ır. 

Kadını gebe bırakmamak ic;iıı ittihaz edilen çareler; 
ınf'~ela dışany·a ak1trnak \ eya ·kaput kulJanmak sinir sis

temine ff'na tesir t•der mi r ırn·~'elesi de çok münakaşa 

edilmi~tir. Strohmayyer bir çok pısikonevrozlarla müna:--e
betini iddia rdcr. Bizre bu tarz ınüna ·ebetlerin fenalığı 

zihinlerde büyütülüyor, ve bunun telkinkch fena tesiri olu
yor. Vakıa psiko-nevrozların görüldüğü çoktur. Fakat tel
kinin H' teskin olunmayan şehvi açlığın amil olduğunu 

bilmeliyiz. Dışarıya akıtmakla veya kaput kullanmakla 

sıhhatlarma fenalık ettiklerini düşünen kan kocanın k<'ndi 

kernlilerini tclkinlt> zchirlerne~i asıl fenalığa ı-wheptir. Keza 
erkeğiıı dıfkı çabuk olduğu ic;in zevki lclyıkile tatmin ede
meyen kadın ~ehn~tinin te.:kjıı olunmad1ğm1, ve aöya ken
disinden de inzal nıki olınabızın cinwııı iukitaa uğradı

ğını, n·ycı en ı:-on da1,ikada \'OCtık . r apnıanıak i İıı vuslat 
zevkini feda ede ı ~k «ekilın ·~ini zi ııui ııde bü YÜ l<' hüy üte , . . 
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hysterique ~ ncvrastheniqur t (' :zahür]er göster]r.İ~t ~o kadar ... 
kadınlardaki tcnasüB vazifderiıı psikozlara te. irinden ev
velce bahsetmiştik. Büluğun asabi kızlarda nel )r . ' aptığını 

evvelce söylemiştik. ~~ ok hırçın olur, yoktan _1er ağlar, 

kendisine güzel muamele erlilmediğind~n, hethaht oldu
ğundan bol bol şikay~t eder. Hayattan mü., teki~ ya.,ayı~ 

tarzından müteneffirdir. Czak ufuklarda, ufuklar arka~ında 
saadetl~r ümit eder. Bu fantazili betbinlik çok (lefa hu 
derecede kalmaz, hystnya! bayılmalar, ~ırpınmalar tevali 
eder. Bazı vak'alarda ad(~ta bir man. a nöbeti geçirir. Kraft 
Ebing eskiden folie menstruelle namile taharrü iyet ye inhitat 
hallerile mevsuf bir nevi cinnet tarif ederdi, hazan adet 
görülünce geçerdi. Bir kısmı üteki aya kadar d vam eder 
ve yeni adetle daha artardı. ~imdiki müellifler böyle p i
kozlardan bahsetmiyorlar. Halbuki bu şekil cinnete ik' 
defa uzun müddet şahit oldum. Bence sırf adet zamanın
da görülen cinnetler vardır. Hunlar P. m. d. ~ınıfına da
hildir. Bazaıı da hastanın derin · hir malihu]yaya düştüğü 

ve adet haşlar başlamaz şifaya yüz tuttuğu Esquirol'un me .• -
hur müşahedesinden beri hekimlerce mah'ıındur: Esquirol'ıın 
bir genç hastfün derin bir inhitata düşmüş. Yemez, içmez, 
lakırdı şöylemez, yerinden kımıldamazmış. Bir gün adeti 
ba.)amış, hastadan fenalıkların hep~i güneş kar ·ı .. ında bir 
si gibi dağılmış. «Anne kurtuldum » diye ana ·mm boynu
na sarılmış. 

Düzceli bir kızın da derin bir uyuşukluktan malihul
ya nöhctindt>n adeti söker sökmez iyileştiğini Şişli ha ta
n~"inde gördük. Buna benzer vak'alar pek çoktur. 

Zaten her mütehassıs Lir çok nevroz-pisikozların adet 
ha ~1amazdan evvel fenalaştığını bilir. Sar' anın bile adetle 
alakadar şekilleri vardır. 

\1arazi vak'alarda adetin ruh üzerine te -irini polikli
niklerimizde, kliniklerimizde daima görürüz. Tabi] kadın
larda bil~ ade1 zamam mühim d~ğisiklik olur. Taharrü ~i-

16 
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yetleri artar, mizaçlan dr~i~ir, hatbı 9elıvetleri <:oğalır. 

Kadınlarda intihar bile çok defa adet zamanına tesadüf 
eder. (Heller-yüzde kırk nisbetinde) kleptoman dediğimiz 
tuhafiyeci dükkanlarından dantda, kordela gibi ufaktefck 
çalmaktan hoşlanan kadınların <;oğu suç üzerinde yaka
landıkları zamanda <tdet üzerinde oldukları görülmüştür 
(Guden, Legrand du Saule). 

Asabi hastalıkların çoğunda adet de mütee sir oluyor. 
Mesela akromegali dediğimiz hypophyst> p:uddelrrinin has
talığında adet kesiliyor. Kafa f u ,· -;u ve küçük bt>yin urla
rında adet kesilir. Yerernin mahalli mi veva tabiatı mı bu
nu yapıyor, henüz anlaş1lamamıştır. _\kromegalide tümö
rün kendisi değil şüplw ·iz µ.-uddedendir. 

Jdet kesiminin sinir systPmi üzerine tesirini evvelce 
söyledik : kırk beş, elli yaşlar arasında kadınlarda az çok 
huy::mzluklar belirir; hcL cı~nlan. sıcaklık hissi. çarpıntılar, 
hülasa va omotör hoznkluklan olur. Bu hal ihtiyarlığa 

yakın bir psikozun ba lang:ıcı 'eya muhbiridir. Bazan da 
zatfm mf'vrut asabi arıztılar daha artar. Evvelce cinnet 
hamlrsi geçirmişse bu ya ·ta <;ok defa nükse<ler. Manya VE' 

bilha sa melankolya nölwtleri µ:örülüyor. Bazan da bu yaşa 
kadar meydana <;ıkmayan p. yclıo~ · maniaquf' depres ive 
in ilk nöbeti infilak eder. Yakıa hu nadirdir. Kraepelin bu 
yaşa malı u «ya dönümü malihulya ı » tarif eder ki a ıl 

hakiki malihulya budur. 
Kadınlarda çocuk doğumu zamanında büyük arızalar 

olabilir. Ziehen e göre bimarhaneye girt>n hastaların yüzde 
on sekizi, Summerling e gör~ yüzde dört lrn(uğu çocuk do
ğururken ha · talanır: havale nöbetleri olur. Ikınırken be
yin damarlarından biri kopar. ,. r adiren rahimden kopan 
bir emboJus beyine çıkar ve bu ~ üzden rrenç kadının bir 
tarafına iner. Bazan mundar ilik damarları, bilha ·sa lom
baire ve sacra1re kı ·ımlarındaıı YJrtıhr. av akları tutmaz~ ya-

.. ,, J .. 

talak olur, ye.mı ·ıra küçük ve büyük abde ._ t ffi{'rkezleri de 
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bozulur, oturak yerin<le yaralar a<_:ılır. acıklı bir ,'urette 
ölür. <;ocuk doğururken çılcbranlar da çoktur. Vimi bir
denbire alaca karanlığa girer, kendini kaybeder, bağırır 
üstünü başını yırtar. uyumaz ; yılanlar, akrepler daha bir 
çok hayaller görür, fena fena ~esler işitir. Çırpınma ı, . a -
kınlığı arttıkça artar, hazan kalbi birdenbire durur, yahut 
günden güne eyiliğr yüz tutar ; bazıları kore cinneti olur 
elini~ aya~ını oynatır. Hezeyanlarda bulunur, hatta hazan 
yavrusunu bile öldürür. En çok görünen manya ve me
lankolya nöbetleridir. Hci üç ay kadar devam eder, onra 
eyile ir. O zamana kadar sar· aya dair bir alamet gö. ter
nıemi~ kadınlarda doğum zamanında sar'a başladığı, hazan 
bir müddet sonra geçtiği bazıJarında ise hayatınca devam 
ettiği çok görülmüştür (Mazhar Osman). Aşaffenburg un ista
tistiğinde gebelik esnasında 22, 7, lohusa yata~ında 57 ,6, 
meme verirken 19,7 <lir: o halde en ziyade ruhi hastalık
ları yapan lohusa cinnetlerinin yüzde yedisi lohusalık, 
lw~i <'mzik. üçü doğum esnasında oluyor. 

Ccbelik ve lohusalıkta görülen hastahk çeşitlerine dair 
istatistikler yapılm1ştır. Aşaffenburg da 1:32 vak'adan .)6 er
ken bunama, :-39 cinneti manyai inhitatiye, 8 aınen · iyadır. 
lVinler de ameni:iiya az bulmuştur. Bazı müellifler hürafevi 
a'rnensiyayı daha ziyade görmüştür (Şerer, Mazhar Osman). 

Emzik, gebelik, doğum zamanında görülen p ·ikozlarm 
sebebi : ] - İrsi istidat 2 - Sar;a, hysterie, chlorose gibi 
hastalıklar, ~) - Üzüntü, korku gibi sebepler, 4 - Beslf'nİ-
7in kusurlu oJ uşu, intan ve tesemmüm (Weisschorn). 

Ziehen gebelik psikozlarının yüzde ellisini daha ziyad(• 
ici i ·tidadı kabul etmektedir. Bazı müellifler idrarda al
bümip. olduğunu söylüyor (Rauw ve Uzman). Bir kısım da 
hiç albümin bulmamıştır. 

Lohusalık psikozları doğumdan bir iki hafta :-ıoııra~ 
ı.rehelik psikozları çok defa gelıeliğin aylarında olu yor. 

Müzmin ahl hastalıklannuı !-)eyriııe hamliıı t •f'İrİ p ·k 
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azdır. Chor~ gravidique.lerde doğum hat3tada salaha, hatta 
şifaya yarıyor. Gebelik esna. ında görülen korelerin ağır 
olduğu ve ilk günlerde çocuk düşürülmezse hastanın 

ölümden kurtulamadığını gördük. Kızlığında kore geçiren 
lerin gebeliklerinde tekrar korrye yakalandığı çok görü
lür. Kore görülünce vakit ~eçirmeden çocuğu düşürmeli. 

Bu Hözlerimizden gebrlik kore. i ilP- gebeliğin münasebeti 
ı ( 

olduğu anlaşılıyor. 

Terbiye 

Terbiyenin zeka ve scciyt~ üzerine tesiri şüphesizdir. 

Verasete çok t>hemmiyet vt>ren bugünkü hekimler Darvin 
in olgunlaşma ve düzrlme kanunlarını unutmamalı, ter
biyenin ve muhitin tesirini inkar rtmemelidir. Birçok 
nevrozların meydana çıkışmda terbiyenin tesiri vardır. 
Psikozların .yapılışında rolü az olsa bile hezeyanların çe
şi<line ~ rrak ·iyonlarm ~f'k!inr ~üphe . iz tr~ir eder. 

(; ocuk doğar doğmaz terbiyt> edilemez ; duygu aletleri 
ya,·a~ ravaş ~ınirlf·ri terbiyt> etme~e başlar : Çocuk ana 
rahimde iken annenin vaktinde yemek yPişinin~ uyuyu
şunun~ dinlenmesinin '.:ocuğa ilk terbiyeyi verdiği iddia 
olunuyor. Dünyaya frdinct> hu terbiyenin tesiri görülü
yor ve höyfr çocuk vaktinde uyuyor ve uyanıyormuş. 

Çocuk daha ·üt emerken intizama alı tırılır. Uç saatte 
bir çocuğa ~üt vrriş, µ:e ·eleyin altı saa1 sütsüz bırakış, 
çocuğa verilebilen ilk t~rbiy~dir. İlk çocuklukta muhitin 
azçok te8iri olur. ikinci çocukluk zamanında bu tesir pek 
çok artar. İn.~anın mizac ve . "'ciye::;İ 2 - 6 ya arasında 
belirir. Halkca da öyle değil mi'! Yedi inde ne i e yetmi
f'İndt~ df' o. Bu zaman clüzeltilmez~e ruhun yolunda bü-, . 
yünw. ine. olgunlaşma ·ma te ir f'di ·or. 
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Bu devirden sonra mektep zamanı da zeka meleke-.;i
nin büyümesine yardım eder. 

Mektep, çocuğun ruhi sıhhatma bir tehlike tP~kil et
memeli. Mekteplerden beklenilen ülkü büyümekte, yeti~
mekte olan gencin kabiliyetlerini inkişaf ettirmek. kuvvet 
vermek ve müstakbel hayatım temin (•decek ~Tolu gö ter
mektir. Sade birçok şeylt·r öğrenmek, zekayı zPngin
leştirmek kafi gelmez. Gencin muhtelif istidatlarını an
layarak ona göre terbiyesine bi~ istikamet vermek icap 
eder. Bu günün mekteplerinde gelişi ~üzel birçok ço
cuk bir arada toplanılıyor. hepsi aynı surette der: din
liyor, tabii hepsi istenildiği gibi yetiştirilemiyor. Ruhi 
varlığı aşağı bir gençl<:> orta ve yüksek zekalılar yan
yana terbiye görürse evvelki hi<; istifade edemiyor. 
Otekiler bilakis birtakım kötü huylara kapıhyor. Bilhas a 
ahlaksızlık , temiz gençlf'fin körpe sinirlerine pek çabuk 
aşılanıyor. Arkada~larım sigaraya, onanizmaya~ hırsızlıO-a 
mektepten kaçmağa~ ·erseriliğe alıştıran bozuk ruhlu oy
suz gençler mektepte hocaların gözü önünde bile haba
setlerini yapmaktan çekinmezler. jmtihan zamanları ço
cukların sinir hastalıklarına istidatlarının inki. af ettiği bir 
devirdir. İmtihan kazanmak sevdasile geçen uykusuz ge
celer, dımağın fazla yorgunluğu , korku ve üzüntü biçare 
g'0nçlerin sinirlerini çok sarsar. İmtihanların yarısında 
asabi şikayetlere, beyin yorgunluğu duymağa başlayanlar 
çoktur. İmtihanların sonunda hepsi sinir harbinden çıkmış 
gibi yorgun ve bitkindir. Hf'le asabi V(' mü tcitlerde nev
rasteni, hatta erken bunama baş gösterir. İmtihanda dön
dü<Tü için intihar eden pisikopat gençlere, ağır manya veya 
melankolya hamlelerine yakalananlara çok tesadüf ettim. 
Onun için pek haklı olarak bir<;ok mürebbiler, bilhatı:a 
ruh hekimleri imtihanın aleyhindrdirler. (ı~ ocukları <: alı ., 
tırmak için imtihandan daha s1hhl pf'] çok çareler oldu
ğunu biliriz. İmtihan için <; alı~ anlurdan şimdiye kadar 
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kimse istifade etmemiştir. İmtihan aras1 ö~renilende an
cak sımf geçmeğe yarar. 

Serbest tahsil bir gencin akıl melekelerinin inkişafına 
nckaclar faydalı i:;e ağır bir inzibat altında yetişme v~ 

öğrenme de o derece mazarratlıdır. Çocuk korkak, utan
gaç, alıngan olur, bu haller ileride ruhl ve asabi bir 
hastalığın nüvesini teşkll eder. Her dediği yapılır, kapris
leri alkışlanır, şımartılırsa gencin ilerisi karanlıklaşır. Ha
yatta rast geldiği en küçük zorluk karşısında şaşırır, mu
\raffak olamaz~ ezilir, kll'ılır, yahut zemin YC zamanı mü
sait bulursa şımarır, kibirlenir, yaka~ını bin türlü fenalık
lara kaptırır : işte bu teessürler ruhi dalaletlere menşe 

olur. Minimini bir kızı bir bebek gibi süslemek, yüzlerini, 
gözlerini dudaklarını boyamak, parmaklarına. kulaklarına 

elmaslar takmak ona -vakitsiz isteri dersi Yermektir. 
Keza kızları erkek elbisesile :rezdirmek Narsisisme 

ve Saphisme nüvelerini büyütmeğe çalışmaktır. Onun 
için çocukların gezinmelerini ve ya~amalarını büyük bir 
bilgi ile idare etmek icabeder. 

Kraft Ebing'in dediği gibi terbiye ne çok sert, ne çok 
yumuşak olmalıdır. Erkek çocuğun ruhunu pekleştirme
lidir, başkasının hakkını saymak, nefsini herkesten üstün 
tutmamak, medeni ve iwani terbiyenin esa ıdır. Gence, 
vatana fedakarlık~ vazifeye ba~lılık, hay iyet \"e namus için 
varlık hislerini eyiden eyiye telkin lazımdır. Sinemaların 

det>tructiı' terbi ve veını. fomılık a:ıla \' aıı filimleri kadar 
• J • 

mazaratlı hic bir :ıe,· olamaz. .-' ehYet gınklavan, hırsızlık 
.) ,} .. .. 

öğreten, heyecanlı sahnelerle . inirleri berbat eden filim-
ler jstemediğimiz fena ıerbiyc·nin propaganda va:;ıtasıdır. 
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Meslek 

~kkiep hitiııec µ:cıı('in dü~üııe('cği mühim bir mt'~:eıe 
rne~frk intilıabıdır. Vakıa bir takrnı mesut <Tender ta r ·' 
çocukluğunda nıuayy<'n hir ati için <;alışır Vt' ~ · iirür. On-
ların asabi çocuklan tehdit edf'n hiç bir tehlikPden per
rnları yoktur. Eksrri~ · a psikopallarrlır ki muayyc'n bir me~ -
leğe me~·letmez boş yere çene <;alarak: lrnpı kapı dohı.a

rak. ömrünü ·ge<_;irir. Kah sola~ ldılı sağa baş nırur~ bir 

baltaya sap oJamaz. Kimi pek eyisini yapmak, ıwk mü. -
tc:na olmak sev<lasile hir şev olamaz: beri tarafdaıı zeh\sı 

• .1 , 

daha malıd u1 bir arkadaşı f;ahalanrnk)a, dürtüşlenHd le bir 

ııwskk sahihi olur. Ütr"ki lnıınmla ınukay~se <>dilnı<'ği 

hile lıakarct tclekki eyl<>r. ~l<'ktq> n~ nw':lkk dcği::ıtirmek 
bll µ:ihi kararsız p~ikopatlarrn ad<~tidir. J\Jektep lwfr,·uınez. 
lıoca b<~~rnmez~ arkada~ lw~eunwz,kendi arzu il<~ lıer tut
tıı~tı nwskktc>n üç {!:Ün sonra şilul yete IJa~lar : µ:ünden 
ırCııır hunı deiôsir. 1 [ayat jffOJ. el eri coC.-alff. Se rırüz('~f<"ilik. 
( • ll > • ' h İ'"' , , 

trzncnlik (Arivİ!-11 ) hu <?'~İt mCıtnl·ddileriıı },iografilerile 

doldurur, fırsat bulurlarsa lwr ycy olma~a kalkarlar. 
Zateıı huıılarm sık sık m<'skk dpil·istirnwJ(~ri d<· n arazi t:: ; 

miza<:ları 

g<'ııçJerin 

nühcti dr 

yiizl"ıııd<'ndir. .\IPsclc't nıektepden sık :-itk ka<;an 
bir lrnımı h<qH:pıın:niqw~ dir, nöb~tli <·innctin ilk 

bu yasta güri1J ür. K<'za men~ei rnh 1 ol nıa~ı . , { 

nuıhtenıd bazı basit inhitatlar da IH1 ya~ta olur h ;:;eb p 
olan me<(•le ist<·diği µ:ibi hal !edil"'' zaiJ olmaz. Bö~· h· za
nrnııda µ:rıH,:l<·r p<'k h>la~· lıkl<l İııtih:ır 1<'~<'hhüsürnk tıulu-

Jllll'. 

~leslek ile· akıl hastalıkları cırnsıııda lıazı ıni"ıııa:·wlH•tler 

nırdır. Zat<'ıı issiz kalnwk ta asabi İ:..;tidat1aıı. rulı"a bo-
~ 

zukluktaııdır. ~er:-.crikr. dolarnlırıC'llar, ~arlataıılar lwr nwnı-
J,•k<'t1<' rııhi lıozıık ~nhı--lnrdır. 'anı ,·a <Ti t•ıı lııın<ıl y . \ ' ll 



248 

alkolik, yahut 'ec ıve i l ozuk ve fik i zayıftır. Böyleleri 
sık sık me lek leğiştirdiklerinden belli başlı l ir iş sahibi 
olamazlar. 'inirlerin . .,ağlamlığına delalet e len vasıflardan 
biri ' ebattır. inirleri düzgün bir genç hir gayeye doğru 
ve bir me lekde vürümekden zevk alır. }le~lekleri fikri 
ve bedeni diy ayırabiliriz. Fikren m ~ gul olanların akıl 

hastalığına daha çabuk yakalandığı hatıra gelir. Halbuki 
bütün j8tatistikler bunun aLini gö~terizor. Bedt='nle çalı

şanlar akıl ha talıklarma daha çok yakalamyor. iııgilterede 
on bin vak~a üzerinde tutulan i ~ ta ti 'tikel en az rahibler 
sınıfında, daha sonra hekimlerde (1-t - 1 O)~ en çok maden 
ve demir amrlesinde (51 ) bulunmuştur. 

}faden ve demircilerde çok olu ·u hir tarafdan cıva 
kur, un gibi zehirli maddeler ara~m la yaşamadan, diğer 

tarafclan yük ·ek hararette çalı~madandır. Hele bu kadar 
yorgunlukla kazanılan paranın azlığı~ evi geçindirmek 
kaygusu, nihayet yei ·ten ye cehaletten içkiye alışma, ya
hut Lir dıvar altında kalış gibi maddi trauma , inir man
zumesinin ah.t,nf!ini kolaylıkla bozmaktadJr. Gemi ateşçi
lerinde, makini tlerde~ ü~tü va hattı seyah atlarında yüksek 
hararet te ·irile çıldıranlar ve intihar edenler çoktur. Bu
nu da bir meı:üek hastalığı telakki etmek icaheder. 

L 

Augusl Marie ye göre kimya fabrikalarında çalı an ame
lede alkolisma ile meta~iiilitik hastalıklar çok oluyor. 
Bunlar bir kerre <matları icabı içki veva sair zehirlerle 
daima temasda bulunuyor. Diğer tarafdan cam pipet ve 
kadehlere ağızlarını sık ık temas ettirmeo·e ın cbur ol
dukları için birbirinden frengi kapı) orlar. Bu yüzden al
kolizm ve general paraly~is çok luyormu . Oro ·pularda 
ifilitik ve metasifiiitik akıl ha talıkları yüzünden ölüm 

yüzde 87 dir. Diğer •mrazı akliyenin ni~b •ti i e ~ üzde 
23,4 dır. Kibar ka<lııılar<la P. C. na<lir görülüyor. 

Alkoli rna kil ·rciler<l<'~ gar:-;onlarda. meyhaneci} ·rde (;ok 
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görülüyor. Bahriyeliler ve zabitler aratim<la da daülküul 
adeta bir meslek hastalJğı haline gelmiştir (M. 0.). 

Bir meslek hastalığı da morfindir. ı\lorfine <'ezacı-dok
tor hastalığı dense ~~eridir. Morfini herkesten kolay teda
rik edebildikleri için çabuk alışıyorlar. Morfinomanlar her 
yerde doktorlar. eczacılar~ avukatlar, hülasa mütefekkirler 

· ınıfıdır. Aşağı sımftan alışan bedbahtlar nadirdir. Bunlar 
da ekseriya ağnlannı kestirmek üzerine morfin veren 
doktorlar yüzündendir. 

Dadılarda n· mürebbiyelerde görült>n ruhi bir halet 
vardır ki psychose des gouvernantes diye anılır. PRycho
stenya \ı andırır paranoit bir haldir. 

Helpach' rn dediği gibi hakiki bir mesfrk psikozu yok
tur. Me. lek yüzünden çıldıranlar varsa me~lt·k de~İ], rnü
teredd~ zt>min ittiham edilmelidir. SenelercP bir me-,lekte 
uğraşma ~ah:-'İy<·tin teşekkülüne tabii i esir edt~r. ... \Iemur~ 
hoca nümuneleri birer hususi ruhiyeti haizdir. Büyleleri 
çıldırdığı vakit hezcyanlan az çok mt-slf·kleripe uygundur. 
Cismani v~ ruhani rorgunluğa ve uykunun kifayetsizliğine 
sebeb olan bir nH'slek, uzviyetin mukavemetini azaltır; 

ruh hastalıklarına karşı mukavemM kudretini azaltır. Bir 
nümunesi bimarhane hizmetçiliğidir. Bir çok seneler ti
marhanede hastabakıcıhk edenlerde irsen a~ır ..,urette 
yüklü olanlar hastalanır. \' aradılışında sjniri . ao·lamlara . r 
ne timarhane hastabakıcıhğı, ne dr de]i hekimliği bir\'ey 
yapmaz. 

Cinıwt]f> münasebeti olem bir meslek tc• artİbtliktir. 

Kolaylıkla heyecana gelmek~ artistik sahn~leri ya., atmak, 
kahramanm heyecanını ruhunda duymağa çalı;mak ve 
onu taklit etmek sinirJeri daha kolaylıkla ha ta ediyor. 
Diğer taraftan çalışmalarındaki İntizamsızlık; hayatların

daki karaf'nzlık zaten henwn hepsi p~ikopat olan arti t
lerin maraz] haleti ruhiyelerini daha ağırlaştırıyor . 

.. rtist]er ara~ında ıııümsik ve temiz ya~ıyaıılar ~ıh ·t 
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var, lakin mühim kı mı sefahrt in her çeşidini yapmaktan 
geri kalmadığı için alkolikler, heroinomanlar. kokaino
manlar, hatta paralizi generaller çok görüllir. 

_\skerlik dimaği kıymeti noksan olanlar iı; iıı adı·ta bir 
terbiye ocağı ~ayıla gelmi ~ tir. Hiçbir i e yaramayan. ı:,1'\

hından ümit kesilen gen<)eri asker ocağı paklar df'rler. 
(Siirle B~nekke) AYrupa ordularında gönüllü a · kerliği ırn"·
lek ittihaz etmis olanları eyice tetkik ett ikleriııde bir ro-, . ' 

ğunuıı askerlik şubeleri sıhhi heyetlerinde hizmete yara-
maz veva ilk muayenede bırakılanlar oldu!!unu o-ürınü:---. . '--' b ; 

lerdir. Bu gönüllüler arasında cismani ku:-,urlular kadar 
ruban malıll olanlar da buluırn,·or. Benekke kırk nken 
bunama vak· asından onunu p:önüllü asker ara ında ınü~a
hedc eimi~tir. Bu vak'aların <;oğu şli pbe~iz a:-ıken-- ginnr
den tle vardı. Yeni bir muhite µ:iri~: tanırna<lıfrı adamları 

görüş bir müddt>t için ha · talığın fark edilmemesine :--elwp 
olur. 

Askerliğin sinirlere sui te~iri olamaz. Heh· ~inıdiki 

. a ·kerlik gibi bir buçuk ~enf'den ibaret olur~ a ... Bilaki~ bir 
disiplin terbiye::3i görmek. c<'. aret H' nef~e itimad uyan

dırmak, sinirleri pekleştirmek: idman yapmak gibi :-'ayı:;ız 

faydaları vardır. Fakat r ki~i gibi gençliğin hemf'n bütün 
senelerini işgal eden askerlikten herke · korkar. Bunuııla
beralw.r ' ırf' a ·kerlik 'üzündcn ~inirlilikl~r dı · nadir <kğil
dir: ~o ·talgie gibi. Orduda intibar]arın miktarı daha zi
yadedir. En ziyade intihara t eş,·hbü , <'dP,nler a:,kerliğe 

yeni girenlerdir. Gaup ile Popoff a güre grw;l•~rdf· intihar 
marazi bir tee~ üriyet ıwtice~idir. Zaten nıüntt·hirlt-rİn 

çoğu psikopattır. Ilizmdiıı iptidadau a~ır ~ıırette tesiri. 
alısılnıavnn ınc ~ · uıi ,-et. a.~kerc<· kafi n· ~ert ınuaıııelı·lıTe 

~ ""' .. .1 

maruz kah ~ pf'ikopatları intihara -.ı·vketmektP-dir. 'adP lnı 

ka<lar değil askerlik mhlt·~iıw dahil oldu~· u 'akit ~ap~ai1 -

lam görülen bir µ:eııç·dc hirdPnhire p~ikoz inki~af t·divnir. 
jptidadnn r{ırk olunmaz. fir~ır ,.,., a iııtilıar ~ilıi . lıir Jı:ııli-.c· 
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psikozu meydana çıkarır. Benzerim' epi tesadüf ettıgımiz 
vak~alar<lan biri büyük harpte tamlmış aileden bir rum 
genci Haydarpaşa Sıhhi heyet inin huzuruna muayeııcye 
girer. Heyet cidden sa~lam µ;ördüğü için silahlı askere 

ayınr. Kapının ününde bekliyen arkadaşlarına beni silah
lıya ayırdılar diye gülerek anlatır. İki gün geçmeden bu 
gencin jilet ile damarlarını kesmesi üzerine muayerıemiz
<le kendisinin All:Hıın oğJu olduğunu iddia ettiğini duyduk~ 

hemen Sisli hastanesine nak1Pttik. Zilınimiz<lcn temaruz ) " > 

bile geçti. Yirmi sene hu gem; ayni müessesede l aldı. 
Arasıra ajitasyon katatonikler. stereotipik sözleL gatizm 
e:ösi<'rİr : ondan soma sakinlesir. ~fesih oldu<>-unu iddia 
( , ~ 

eder ve her güıı dini hezcyaııJar]a kağıtlar doldururdu. Bir 
sene evvel zat (irree'deıı vefat etti. ~1ües esede tedaYİRİ es
nasında arıasının. babasınııı üldü~ünü duydu~ tamaınen 
beklediği hir habermiş gibi kayıtsız kaldı. 

Askerlik hizmeti esnasmda erb·n bunama cok g·örü-
( ' 

lür. Asker firarikri arasında sar~amn ruhi hamlelerile ma-
h'ıl olanlar, aptallar, erken bunamanın hafif V('Va müte-

rakki çeşitleri p<~k çoktur. Orduda senelerce erken bunama 
cinneti ile hizmet <·tti~i haki<-' sadece aptal vf'ya . aderlil 
telekki edilnıi7 pC'k çok ~ern;lcr günlük. Fraföa ,.e Alıncm
ya orduJarıııda hyst<~rie.niıı d<· ask<'r1er arasında arttığım 

doktorları süylliyor Hususile Umumi harpte ıwvrozlar 

artını~tır. A1-1kerc girenler içinde sar~ alılar da Jnıluııur: 
:-;ar·a hamleleri görülmeden lıa~tanın ahÜkındaki. :-ertlik: 
iııziha1a karsı e:<~lnwsi h1rcok d('fa <'<'zalannrnsma :--f'IJ<""b 

~ { ·' 

olur. İsteriyi bizim askerlerimiz ara~ında <_:ok µ:ürmü~Toruz. 

Küdüleriıt <;oğu zeki olduğıı haldf' lıi<; tah!-iil µ:ürmcmi~: 
hü«lainahit oldukları için ilk ııarnnla aptal görünür. ...\""-

knlii'rin ilk trün]erind(' aı>talca bir ki)\rlli ile akıllı~ı kolay o () . . 
1 ola\· ayınl cdilf'nH''.Z. Bir zavcılJı alııırnk idnık a~!rhi!:ı 
Yt' l~ar<'.ln,tlnindP lwc,·ril .._jzlik v1iziiıı<kn ık ~1k crza :rö-
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rür. Anlayamıyor denmez~ anlamak i ~· temj ;or zaımedilir, 
fena muamel re maruz kalır. 

Bahriyelilerde akıl hastalıklarının fazlahfrı i<ldia olunu
yor (Meyer). Yakıa Anupalılarda bahriyelilerin alışmadık
ları iklimde ya~amağa katlanmaları ve vazifelerinin a•~-ır

lığı gibi sebep]er Yar" bizde bu vaki olmad1c>-1 halde hah
riyelilerde akıl ha--tahkları yine çok görülüyor. ~üphe.-iz 

en büyük sebep denizcilerin kara a kerleriııden fazla ho
varda oluşlarıdır. jçki, frengi bunları daha zi~~adr çıldırtı
yor. Bizde de denizciler ara ında general paralysi. daha 
ziyadedir. Denizcilik if;inde ateşciler kapalı Y~ hava alma
yan yerde, ateş karşı ında inirlerin ho. una gitmiyecPği 

bir hayat geçirdiği gibi deniz altı gemilerinde çalışan za
bit ve askerlerde sinirler daha rabuk bozuluyor. Tavya-

:ı • .. ., 

recilik sinirlerin gerginliğini İcab ettiren bir meslek oldu-
ğuna şüphe yok. Tayyarecilerin sinir muvazcne!-iini bozan 
en büyük -;ebep içkidir. 

Me ·lekten doğrudan doğruya mütee sir olanlar eskid n 

beri erkeklerdir.. Son zamanlarda kadınlarda~ erkekler gibi 
hayat kavgasına atılmak ıztırarmda kaldı. Tabii mesl<·ğin 
tesirinden erkekler gibi onlar da zarar görecektir~ ~imdi 

ençok hy ·terique, uevrasthenique. melancolique öğretmen 
kız ve kadınlardır. Bir kaclın için en tabii \'e ıhhi mes
lek zevcelik ve valideliktir. Çocuk yetiştirmek, hasta bak
mak, bahçe ve rv işleri en sıhhi kadın işidir. Zeffelik, 
analık i.nsauda altrüi t hisleri Lüyülttüğü i<;in h ~·µ:it-ne 

mentale'in tavsiye ettiği bir meslektir. 
Fikri meslekler içinde sinir ve akıl hekimlerine hak ' IZ 

bir teveccüh vardır. Göya «divanelerin hemdemi divane 
gerektir» fehvasınca emrazı akliye müteha ı:-larının r.inne
te istidatları daha ziyade imi,. Bunun pek batıl olduğunu 
i:bata lüzum görmüyoruz. Çünkü akıl hekimleri arasında 
deli olan Yarsa zateıı hekim olmadan bünye<·<· n-- ir.-pn 
hazırlaıımı~tır. Miit<•ha .. ' J" olnrn.-n da deli olacaktı. Y~ıhut , . 
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bir hekim frengili olursa diğer İıL anlar o-ihi o fa paraly.'İe 
g?n ~rale · a yakalanabilir. Hatta doktorlardan bazıları ir. 1 
ve hüıwevi «innetle uzun müddet bimarhanede tedavi 
t>dildikten Ye iyileştikten onra hükllmetçf' ihtiyat kaydil 
sinir rnüessese.·inde göz önünde tavzif edil iği v hilha.'sa 
akıl hekimliğinde çalıştıgı halde Lir daha çıldırmadığını 

görmüşüzdür. 

Bedenle çalışanlar araımıda atf'._ çiler, makini tler:; aşçı
lar gibi ateş başında çalışanlarda akıl has alıkları çok 
olur. Poli~ler, mahalle bekçileri gibi, g ce uyku. undan 
mahrum olanlarda, gece rutubetinde ye oğuğunda çalı

şanlarda neurasthenie ve phrenasıhenie çok görüldüğü gibi 
başında ağır şeyler taşıyan ~-apı rencperleri v tablakar
larda bu nevi nevrozlar çok olur. Yapıdan ve. air yük ek 
yerlerden düşen amelede traumatiquP ncno =-·lar çoktur. 

Cinnete müstait olanlara en münaı:ıip me,' lek ziraattır. 
Ziraat, açık havada çalı~mak, dimağdan ziyade bedenin 
idmanım mü:-;telzim bir mc lek. oldu~u i';in fikrjn :ağlam
lığına çok yarar. 

Sinir sistemi için en tdılikPJi işler ; dimagi yoqrnn
luğu günün muayyen ve mahdut bir kısmına münhasır 
kalmayan, kaleminden harice de şümu1lu, aile hayatından 
uzak vasatan ve uykunun intizamını bozan mesleklerdir. 
Bazı ~m~sleklerde uyku bir istirahat devresi olacağına 
zihni kemiren müziç bir afet olur. 

Mühim bir nokta daha : Şahsın kendi eçtiği, eve e
ve <:alıştığı ve hoşlandığı mesleğin sıhhata zararı olmama
sıdır. Bilaki. şahsın zaruret ve mecburiyet yüzünden ev
meyerek çalıştığı nws1ckler sinirlerini Lerlwt P,yler. 
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Medeniyet 

Medeniyet bir çok ihtiyaçİar yarattığı ıcın hayat mi'ı
-cad_elesini ~üçleştirmiştir. Heq~ün medeni hayatın bir dil<'
ği karşısındayız. Güzel yaşay1ş. geyiniş~ geziş ihtiyaçlarını · 

susturmak için sinirlerimiz nelrndar üzülmektrdir. Cinnetin 
~eııeden seneye hissolumır derecede arttığını kimse inb1r 
etmiyor, hatta denebilir ki akıl hastalarının miktarı bjr 

memleh~tte medeniyetin terakkisile mütena. iptir. Ruhi 
ha yatın ve dimaği vazifenin yük.·f' kliği nisbetinde akıl 

hastalığı artar. Halkın çoklu~u: medeniyetin terakkisi, ha
yat mücadelesinin şiddeti ile mütenasipdir. ~üphesiz ki 
çok çalışan beynin mukavemeti azalıyor. 

Son yirmi senelik tedkikler akıl ve sinir hastalıklarının 
medeni dünyada arttığını göstermektedir. Seneden seneye 
timarhanelerin mikdarı çoğalıyor. Yeni müraraatlar o ka
dar çok ki mev.cut müessf' ·eler kifayet <~tmiyor. P ·ycbiat
rie en 'titüleri de ~ünden güne büyüyor. Tabii ayııi mik
yasda bir çok mesut memleketlerde nüfus da artıyor. Ya
kıa eskiden bir çok deliler küçük ~ehirlerde Y<' kırlarda 

aileler arasında teda,·i edilirken son zaınaul:ll'da daha zi
yade timarhanelere dol<lurulnıaga ba~la111m~tH'. Herke~ 

kendi hayatını kurtarmak i('in dt>lileri Pskisinden ziyade 
timarhanelere gönderiyorlar. Hayat palıalılı 0ı da delileri 
hanelerde alıkoyma~a müsait değildir. Ondan maada bi
marhanelere emniyet t !!,· Cınden güu<' arttığı için lwrk('~ 

de]irenl<=>rtni artık evin<lr ·aklamai!:a lüzunı !!·ürmiivor. Da-< ... • 

ha::;L var: akıl hastalıkları nıüteha~:-;ı:;Jarı arttı~ı ve cinnet 
ne olduğu anlaşıldığı H:m delillk te~hj..,j d"' < _' O~alo11~tır. 

i~te bu gibi sebepler :on . t'D lerde lllf'C'llllll ların arttı~ın:ı 
dair kafi bir fikir vernH~ğf' rnüsaad<' etm z. i\lanıaf'ih lıtı 

gibi sebepler Lertanıf edildi~i halde· dP ~011 seııelrrd<' a · alı! 
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Vf' akli hastalıklarm arttığı şüphesizdir.] 8?5 ~enesindf' Pru _, 
,-a bimarhanelerinde bulunan nwcnunlarm miktarı halka 
nazaran onbinde 7 ,.5 idi. 1900 senesinde 16~ 9 a artım~tır. 
Cmuml harpten sonra Bavyeradaki biınarhanelerin ve 

hastaları ıı adedi bir misli daha fazlalaşmıştır. 1838 sene
" inde İııgilteredc tedavi edilen mecnunların miktarı :30762 
iken 1900 de. yani elli sene sonra 128,787 ye baliğ olmuş, 
yani yüzde iki yüz elli nisbetin<le artmış, halbuki aynı 

mü<ldett(' halkın miktarı ancak vüzde seksenbir ııishetin
dc fazlalaşmış. Şermers Holanda bjmarhaıwlerindc kadın 

-t' erkek mecnunların arttığım söylüyor. · Bugün Alman
yanm üç yüz bin, İtalyanııı yetmiş hinden fazla bu hastalık
lara talHıis edilmiş yatağt var. Fransa hastanelerinin ya
ıaklarmdan yüzde altmışı akıl ve sinir lıa'5talarma ayrıl

ırnştır. İstanhulda elli seue evvel Süleymaniye medre e
._jndPn Toptaşt kışlasına nak1edileıı hastaların miktarı dli 
iken bu sene Bakırköyünde yatak adedi iki.hin üç yüzdür. 
-atak olsa bunun en az iki mis] i için hasta vardır. 

Bu miktar medeniyetin cinnette rolünü gösteriyor. 
Hel~ nevrozlarm medeniyetin terakkisi ni:-5betinde arttığı 
~üphesizc1ir. .ı.~evrose traumatique'ler, obsesfiİon~Jar. psy
cha. thcnie'lr:r medeniyetin hediyeleridir (Kraepelin). \eni 
ne~lin ·inirlerinde alışmadığı birçok şeyler İstenilmekte
dir. Hergün daha şiddetle artan hayat mücadeleleri yü
'Ziinrlf'n -ıinirler gerili yor, durmadan gerili yor. Sade fikir 
i~lninde de~il. teknikde dr böyle. Bugünkü amele haya
tuu nekadar güçlükle kazanıyor. Yer altında tün Jler 
kazıvor. madrıı ocaklarında gün µ:örmeden (:alışıvor de
niz .dihirnlt> geziyor, su içinde halık µ:ihi yaşıyor~. havada 
kn~ rribi U\'uyor. İştr bugünkü insanlar nafakalarını höyl~ 
~ôü:lükle kazanıyor. İdmanları hilt~ hoyratça. E. kiden i~vec 
jimna~tiği ile sade vücudun tf'nasüh ve nümasını dü~ü
nürken huırünkü idmanda çok kosan. cok , ıcravaıı. df~ııi-r • . 
zin dibinde yüzrn, yüksek yerden atla~'an, yumrukla hır-
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~ısındakjni lwrbad eden makbul. .. Delice at ko~turuluyor. 
manialar atlamy<H\ kızaklar, otomobil ~r arış1arı -.akatlıyor 

öldürüyor, tayyarelerden para~üt lerle hinlercr• metre yük
sek liktcn kendilerini atma en ha:-;İt bir idman sayılıyor. 

Akıl ye sinir hekimlerimiz memleketimizin ancak bü
yük sehirlerinde kendi ine bir az mü teri buluvor. Bura-
• ~ h • 

larda bile diğ·er ihtisaslar1a boy ölçü., ec~k bir rağbet de-
ğil '.. Vilc'iyetlne ~i<lenler rağbctsizlikden ihti~a!->larım terke 
meC'bur oluyor. Hep~i sinir hastalığı buralarda ııa<lir diyor. 
Doğru mu ( Bel k1 mübalağa... fakat fTözlerinin ıztırabını. 

0 I ' ~ I 

ağrısız ve ~ızısız frengi çıbanın L tedavi ettirntt~~ini takdir 
<'den halk <'lh t ~inirden muztarip olsa çar<· ~ine bakar. 
Sekiz on senedir büyük şehirlf'rimizdf' P,rkekte~ kadında 

. nevrozlar artmağa başlamı~ Ye <':-;ki neslin ~ikayet H.~ is
tihzalarına ~ebt>b olnıustur. .\foayenehanemize müracaat 

> • 

eden tazelt>rİn yanmdnki ihtiyarlar: « hİz bilmezdik. şimdiki 
geneler bir dt> ~inir inıd fiti » divt> :item edivorlar ki dik-
l.,.... 3 .. .. 

kati caliptir. Vakıa hu ne:-;lin bir a:z daha zayıflarlığına, 
daha fazla ıztııap çekti~ine alamettir. ~ akat zaaf ve ıztı

rap nişanesi olmakla berabt>r medeniyet için de hir ülçü

<lür. 
Görüyoruz ki asıl cinnet-V esanie dediğimiz ha · talıklar 

her zaman mrvcuddu~ belki bugünkü mevcudu da e kisin
den pek fazla değildir. Mefiela mani ve mf'lankoli eskicleıı 
ne kadarsa bugün <le o kadar ol:a gt>rektir. Fazla görünü
yorsa bugün mani ve melankoliyi daha eyi t anımaklığı- · 

mızdan ve bimarhaneye girmeğe lüzum µ:ü temwyeu bir 
çok hafif şekillerinin bilinme indendir. Paranoyya ınıfın 

daki cinnetler her nekadar e asca de~i .. miyor~a da rn~at 

ve zamana göre ., ek.illerini deği.. tiri yor . . AlkoJizma ha~<la ol
makiüzere tok icomanya Jar bazı ehirlerde bilha sa büyük 
merkezlerde günden pine artı~ or. Bir a ır ev el tanılma
yaıı paraly ·ie generale belki var veya yok idi. on a. ır
da ~ünd<'ıı güne artıyor. . ade nl eklenk d(·cril kadınlar-
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da da çogalıyor. · Kraft Ebing 1 g<)7 ~Pıwsinde .J Iosko,·ada 

toplanan rnternasyoırnl ruh lrnst<.ı IJkları konµ:resinck p.g.niıı 
sebPhini süyl<'rkeıı şöyJe derni;ti: CiYilisation et yphili
sation. 

Kültür VC' mcdeniyeften h<ılısedcrkrn din te:-.irini dt· 
ha:ürlatalım. Dinjn rub üzı'rine 1 <c.siri asra, mcnılek<·te: 
va"ata göre tahavvül t'dcr. jnsanlarda en esaslı ve cezri 
terbiy<' dinle ba~lar. Her <;onık ilk iptida dink t<'r1>iy<· 
olunduğu için dimağında kökk~ir. Sonraki itikatlar~ ilim

ler bir tarla içindeki a)Tıklar gibi dal hudak ~alan bu 

kökleri tam temizleyemez. Hilc.lhara kıı)kızıl elimiz olduo·u 
('; 

iddia edeninin hile her i~inde dinin eserleri gürülür. () 
terbivenin tesiriudeıı bfü,hütün kurtulamaz. Diııin ruh 

üzeri~de tesiri pek C'saslıdll'. \aba bu tC'sİrin dere"e:-.i , " 
Jl <':ci a~ra. memlek<'i c, vasata gür<' dcği~ir. .:\ 1utPdi1. '-a]ih 
bir itikade malik dindar hcl' ., ahu; siııirleriııi nwtin l>ir 
zırhla muhafaza e1 mektcdir. Din t erhiyr. i insauı l>ir <;ok 

frnalıklardan, cinnet tevlit edecek schehlerden korur. l Ter 
din hodbinliği rnened<'r. Ca)Tıwrestliği t('ŞYik Pyl<·r. kalp
de fazla kin ve cıdav('t ~ · a:-;amasma müsaade ctmrz. dli~
manına kar~ı hiJc af ve merhamet telkin <'cfrr. \ enwkt<'; 

i<;m "k1r itidal tavsiye <-"~· l<>r. zinaya~ serho~Iuğa dü~nıandır. 
Katle \·c intihara mani olur. Ü'Y<'kkcıl V<' kanaat diııdar
lı<Tm iki hazine!-iidir. Fakat dirn' 1aassüpküraıw merlrnı b 

olanlar sinirl<'rin İn ı·wl<tnwt Ye nwt ımetlP rini kcı ,·bednJ e L 

Bövle rn utaassıplar k<'ndi dinjnd 'ıı o lnw ~ anlara üt eki dil ıı
Ya ,··ı da. hu a]cmi de cok gi)rürler. 1 ler \·esile ik dii~ııwıı
İık.larm~ izhar cd 'rıt'r.' r Lı~ta kendi dininden oldu~u ;halde 
kaide , e <-tdı~tkrinc . biraz ka~ ıts1zlık p;üst<'renlPri eıı a 1l-ır 
tarzda ittiham ('<krlcr. Din Lıl k ı )·or l·ork usu J>t ın 1 arın h 11-

zuru ka1pkrini ihlc!J dti~i µ:ihi bir sabit fikir \·eya toplu 
lwzr\ an halini d(' alabilir, daha i.;i ilerl<'tl'r"k muhiti i<·in 
tdı l iİ\: <'] i team Ö ll ne ka 1 karlar. Din ~· ii z ii 11 d<>n <; ıl d ıran I ar 

<:ok ol m u ş ı u r. B i r <:o k 1 n rı '· .., a H' ıı ı · İ ıı ıı <' t ' m l.b t ~ ı it t j r. l " rn -
17 
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larda inkişaf eden ha tahğın hezeyanları hep din<' ait olur. 
Zaten akıl hastahklarında hezeyanlar me~guliyete uygun
dur ; bir intan esnasında hasta sayıklar! en en ziyade uğ
raştığı şeylerden, işinden, gücünden hah ettiği gibi hir 
rnüteassıp deli bol bol dine dair saçmalar savurur. 

Orta çağda Fransada din muharebeleri esnasında pek 
çok cinnetlere te adüf olunurdu. Brahm_a ve Büda dinine 
mensup olanlarda dini duygular çok yüksek olduğundan 
müteassıblarında deliJik eksik olmaz. Jlezhebe ait düşün
celerin yaptığı fenalığı diğer amillerin hiç biri yapamaz. 
Tarihte okuyoruz : vaktile mezhep delilikleri . aJgm halini 
almışdı. Dini fikirlerden en ziyade mütee ·sir olanlar ço
cuklar, kadınlar, asabiler Ye bilha ~ a müteas 1plard1r. Hele 
tf'nasül hayatmııı bazı devirle.rinde trsiri daha aşikar olur: 
Ergenlik ve adet kesjmi zamanları. Bundan mada dini 
düşünceler ile şehvetkar dü _ ünceler « İdce mystique et idee 
erotique » arasında yakm . bir mü na. ebet olduğu da ııazarı 
dikkati çekmektedir. Delilf'rin çoğunda ibadet ve ~t>hvet 

fazlalığı yan yanadır. Büda Brahma ınezhep1cri ~ibi dini 
taassupları ziyade olanlarda; sofuluk deliliğe kadar vanr. 
Protestanlık, katolildik kadar akıl hastahA1 yapmaz. Pro
testanlıkta da daha ziyadt' m{ zhep dü. 'rnanhğma dair 
hezeyanlar görülür. Halbuki kato1iklerde günalıkclrl Lk h~

zeyanı, - « dflire de ('ulpabllitr » ~ <' Çirkin itiraflar
mauvaise confe si on~· ı> . « tel'iıı-damnatioıı » <'İnnetleri görü-

(_, 

lür. Müslümanlık . inirleriıı . elametini temin <"den diııl rin 
başındadır. Hele içkiye kar.1 dü 'manhğ1, evlilik hayatım 
dünya cehennemi yapmakdan kurtaran bo ~ anına kolayhğı, 

ne fazla sevinme~·e ve ne fazla yerinrneo·e mü ·ait olmayan 
tevekkül fel efesi. eylliği. r nah 0·1 \llalıtan bilme akid" i 
zekatı farzederek ga) rpcr tliifi P.sa!; tel kkisi, kanaat 
telkini ile me deııiyf'ti n µ:öz kanıa::'tıncı i lıt ira. larmdan 
men'i gibi itidalkar faziletl .. ri - Cızünd ~u biz ·e takdir ve~ 

tekrimden ba., ku . öd•·ııil · •·I · bir nokta voktur. Faknt 
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cahilane taassup. hele tarikat hayat1 bu dinin salikleri
ni de dalalete düşürmüşdür. Sabahlara kadar zikir, ay
larca oruç ve itikaf, devrjşliğin zelil hayatına katlanma 
gençlerde ve kadınlarda müsteitlerj bir çok cinnetlere 
~ürükler. Zjkir esnasında vecde gelmeler, katılmalar, don
malar hysterie tezahürleridir. İsteri fecri, katelepsi şekilleri 
alanlardan başlayınız da manyai tenebbühler, ma1ihülya
lar, bilhassa .lıebefrenya ŞC'klindc erken bunamalar tekke 
hayatında epi görülür. Tekke müntesipleri arasmda aptal
lar da hatırı sayıhr derecededir. Müslümanlığın şiddetle 
men~ttiği içki, afyon, esrar dervişlerin ve şeyhlerin elinden 
düşmediği gibi oğlancıhk, sevicilik tarzmda anormal mü
nasebetler tekkelnde 8algm hallndedir. Mezhep cinnetine 
yakalananlar sade mevcut dinler hududu içinde kalmaz~ 
kendilerinden batıl fikirler de ilave ederler. Hel batıl 
itikatların akıl hastalıklarının meydana çıl ışmde rolü az 
değildir. Bizde batıl itikadın bir kurbanı timarhaneye, diğer 
kurbanı toprağa ~irer. Yakalandığı bir malihülya flıkınt1 mı 
kansının büyüsüne atfederek kadını mezara soktuktan ~onra 
bimarhaneye kapa<lılmış bir deli taııırız. Cahiller, zayıf Y<' 

kaba beyinliler büyüd<'n~ ruhları celhden, hatta tenviınd n 
korl arlar. Başları ağrırsa hu gibi sebepleri iıtihaın <'el r \·e 
mevhum suçludan intikama 1 alkarlar. rakıa bazı :;ar1a
tan1arın halkııı zanf fikirlerinden ist1fade ik 11<' gibi <·ü-

• l 

rüm le re ce~rnr<'t ettiklfri, suıı · ı olarak u yuHuklarL l)('\TOz-

lara psikozlan.ı:; hatta katle l adar sürül-Iedikleri görülnı '
mi~ şe~r değildir. Fakat halkımız arasında lJüyü ~·aprnak 
ve tutmak itikuch o lrndar yerleşmi~tir ki h<'r foh'tketi hii
yüye atfetm<·kien ve nwfruz düşmanından v<1h:;-i ~urettc 
intikam almaktan c;<·kiıınw~·<'nler müthiş hir y(·kı'ıırn baliµ. 
olmaktadır. ı\kselô. bir aşçı <:1nığı sıkıntıJarııun ıH d{:ıı ifr·ri 
g ldiü-iui anlamak İf:iu nıüraraat ettiği bir bakından kı·ıı

Ji .. irw am<'a~ın111 büyü ~ <1p1ığmı~ lnı hü~ i'ı ta~a yapıba 
(:atlatarnğrnı. l<'tkiıı df'niz a~Jl'J g<'<:ti~i i('in o l adar te:--irli 
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olmad1ğm1. mamafih bütün · ıkmtisıııııı ondan · ileri geldiği
ni öğreniyor. Hatta kafa ·ında Lu telkini büyütüyor, ni
hayet Lir revolver alarak sabahleyin mahalle kahvesinde 
kahveciğini içen babasının kardeşine (şehadet getir, katlin 
farz oldu. · amca) diye, kurşun] arı boşaltıyor. Diğer bir 
banbi kapıcısı arız olan bir iç ıkıntı mı tedavi için 
cüz'! bir para mukabilinde bir hocaya okunuyor. Nefesi
nin eyi etmediğini, bilaki · sıkıntısının arttığını görünce 
hocanın sui niyetine atf ile lnçakla vuruyor. Bunlar bizim 
tarihimizde ciltler teşkil eder. 

Herhangi dine mensup olursa olsun :ıalik olanlarda 
değil, dini akidelere teassubla bağlananlarda akıl hastalık
ları görülüyor. Yoksa asırlardan beri milyarlarca adamla
ra iyilik telkin eden, hidayet yolu gösteren hiçbir din di
mağı bozmaz. 

Lakin dinsizlik... i~te akıl ha taJıklarıımı m ihinı e
beplerinden biri ... Bir ~eye inanmamak yeni nesillerin ruh
larına ehemmiyetli sacınt ılar yapmıştır. ar~ılmaz sanılan 

eski kanaatlarin kalman ı, fakirle zengin. kücükle hüvük . ..._ ~ .) ... 

ara ındaki hududun Allah tarafından cizildiği itikadının 

yıkılması : hayatııı µ:üçlüklerine kar:;ı müteYekkihl.ne kat
lanmak tesellisini İnsanların ru huııdan ~ilmi~. verine ihtira · .. ' . ,, 
ihtilal, öldürmek ve ölmek arzularını ~ ·aratrnı~tır. Bunlar~ 
tahsil görenlerde psikoz larm ~ İnt ilrnrların artma.~rna ebep 

olmuştur. 

l\f ed('lli yt'tin tababeti nı hi ycy(· ~ ruh un :-wlclıııctinc ka

zandırdığı şeyler de yok değil... fü·dPıı n· lwyin hij;eni 
cok trkemrnül e1mİ .. tir. İntani lıa:,talıHara karsı muvaffa-. , . 
kiyctli savaşmalar~ lıelc tülJerkiilozla ·e fr.-ngi ile müca-
dele :;İnir sisteminin tcreddi:-;irn· mani olan medeniyetin 
güml<'ı~ güne çoğalan feyizleridir. Alkol" kar~ı umumi bir 
sel il alaıı ıniicadel(• de rnk te~İr !!i.btcrmi~tir. 
~ ;, .... ., 

i\Iedeni\ etin akıl lıa~talıl larıııda tı•:--irini dalıa bircol --. ' 

amiller Cızeriude de µ:örı·IJiJiriz. Tabii :a)'a~ aıı lıalHa fikir 
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ha.. atı yaşaranlar · arasında lrns1 aJıldar aynı suretle teYzi 
olunmuyor. Irk ve halk tababPtİ ruhi~Tesi diye on zaman
larda meydana nkan ilimler gösi<·rivor ki akıl lıastabkları-

• .) L.. • 

nın bazıfü cahil ahalide daha azdır. ~Icsela frengi cahiller 
arasında pek münteşir olduğu halde felci umunıii müterakVi 
denilen cinnetin pek az görüldüğü klc\sik kit aplarm lı<'men 
hepsinde vardır. Valoa ilk z<.ıınaıılarda lm hususta biraz 
ifrata gidilmiştir. Erken bmıanıa denilen cinııeti Kraeprliıı 
bil~ ilk günlerde fikr1 hayatta meşguJ gençlere mahsus 
hastalık telakki ediyordu. Daha f5011ra ateş karşısında ça
lışmak ta iuiharn edildi. Fakat bngün eılen bunama e
hirlide de, köylüde de, nurda yaşıyanda da aynı nisbette 
bulunuyor. Felci umumi ilk zamanlarda tamamen mede
niyet hastalığı diye kabul edilmişti. Rudin'le hin;·ok Fran
sız ruh hekimlerinin Cezair<le yaptığı taharri yat aynı 
memlekette yaşayan Yabudilrrdr felci umumi çok ol<luo·u, 
Araplarda çok olmadığı kanaatmı v~rmi~tir. <,:ünkü birisi 
fikri hayat geçirir, ötekinin cildi ve adaleleri faaliyettedir. 
İklimin tel-iirine atfrdenler de oldu. Hattı ü~tüva tarafla
rında fr<'~gi ~·ok olmasına rağmen Bayle hastalığıııııı az 
olduğu görüldü. Rudin ile Kraepelin frki umumide me
deniyetin te:-;j rin İn mutlak olduğu kanaatindedir. TaJ>ii 
adamlarda hu gibi hastalıklar için adeta bir nevi muafiyet 
oluyormuş. Nitekim hayvanatı ehliye yabani hayat ya~ar
keu bir çok hastalıklardan nrns1\n olduğu hald(' ehliyet 
peyda etınrğ·e haşladı k~:a o hastalıklara ~·akalcınıyorlar. 

vrupada otuz ~eııe muharebesi <'sııasında frvk<'lii<le frengi 
~a]gınlan varkeıı felci uııwmi pek İmdir görülliyor<lu. J~lı
livet ve ınedenİ\«'tİıı vaııı :-;ıra ı-;on senelerde fe1ci umu-. . 
n~in1n daha <;abuk gelişini ve ~·~yriııi in~an dimağının 
fazla faalivct ine ntfrtnwk Utzıındır (Aşafenberg). Tacirkrde 
Bavle lıa~talıliwın rnk gürü]ü~Cı ııws· uıi,· et hi:--..;İııiıı artma-

" r; . ' . . 

:-;ında11 ve rıılıl lıüyiik ~arsın1ılardaıı jl<·ri f!Clir. ('" eza al-

kol de tehlikeli bir Z('tnİıı hazırlar. Üllltıı i<:in kadmlarda 
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azdır, bilakis lokanta garsonlarında, meyhanecil~rde çok 
olması da alkoldendir (Kraepelin). 

Yarım asırdır adeta tenkidsiz, kontrol uz kabul edilen 
bu mutalaaların aleyhinde olanlar da vardır. Felci umumi
nin medeniyet ve alkolle münasebetini kabul etmiyenler 
çoğalmağa başlamıştır, Otuz iki , enedir hu iddaadayiz 
(Mazhar Osman). 

Sade felci umumi değil, fikir hayah geçirmeyen halk
de sair emrazı akliyenin azlığına dair istatsitikler de var
dır. Krapelin'e göre Hindistanda yetmiş binde bir kişide, 
Cavada elli binde bi~ kişide mecnun vardır. Halbuki 
Pru ·yada on biHde yirmi altı, Zürihde on binde doksan 
yedı mecnun düşüyor. Türkiyede kafl bir miktar söylene
mez, çünkü~ mecnunların bir çoğunun erbest gezdiği ve 
yatakların kaJi olmadığı .,üphesizdir. İstanbul Emrazı Ak
liye ve Asabiye Müessese inde iki hin iki yüz, Şişli Fran
sız bimarhanesinde iki yüz, Rum bim arhanesinde iki yüz 
Ermenide yüz~ Darülacezede iki yüz ye Manisa ve Elaziz 
de yüz yirmi .beş yatak olduğuna göre yrdi bin küsür 
nufu 'a bir mecnun isabet etmektedir. Bizde on yedi bin 
yatağa ihtiyaç olduğunu tahmin etmektryiz. Müstemleke
de doğan avrupalılarda da emrazı akli :c nadir görülüyor. 
Bu hal sade ırkın tesirinden ileri ~elmP,diğini gö ·teriyor. 
Amerika zencileri güzel bir mi aldır. Zencilerden e aret 
kalkal1 beri akıl hastalıkları . üratla artmıstır. Guva e arct , . 
zincirinden sonra cinnet zinciri na ·ipleri imi .. ;. Japonyada 
e kiden cinnetler 'e felci umumi ıwl~ azken medeniyetl 
beraber o da artmıştır. Tür ki yede de aynı tezayüt mahsu 
oluyor. Elli sene evvel Süleymaniyedrn Topta ~ına naklolu
nan müe ·sc enin ha talan elli ki .- i iken bugün onun halefi 
olan müe ·esenin iki bin iki . üzü <;oktan geçti. Hcl · son 
senelerde duhulün artma ı bizde de cinn tin o-ünden güne 
artmakta l(!uğunu gö ·teriyor. A Trupada llf'r millette akıl 
hastalıkları ço~almı-..tır. H<•l(· Cernw11krde <:ok ar1ı ' Or. 
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.Asabi ve akll hastalıkların gü nelen güne arttı~ı ırk 

yahuclilerdir. (Pilç), Anıstur~'a yahudulcrinin İrsi ve mü
tereddi zemin üzerinde pisikozlara ve felci umumiye 
büyük bir istidadı olduğunu zil rcdıyor. (Oppenheim ), Ru. 
yahudilerinin asahi hastalıklara Ye damar hastalıklarına 

çok müstait olduğunu görmüştür. (Erikson), Var.ovada a -
k<Ti hastanelerde yahudiler YC lelıliler arasında ruh has
talıklarma çok tesadüf etmiştir. (Bero), Londrada nüfa iyet 
pisikozlarını yahudilerde diğrrlerinden iki mi li fazla ~ör
müstür. Türkiyede yahudilerdc erken bunama çoktur. _\l
manyada da böyledir. Y ahudilerimizde mani ve melan
koli de dikkati celbedecek drrecf'dP fazladır. Türkivede 
Ermenilerd~ melankoli pek çoktur. Diğer millete men
sup vatandaşlardan pek bariz bir surette ermeniler<le faz
la olan melankolide çok defa itisaf fikirleri de hrrab~r 
oluyor. YahudilrrdP cinnet g[ttikçe artmaktadır. Orta 
çağda Avrupa kliniklerine kabul cd ilen yahudilerin mil -
tarı diğer halkten altı buçuk defa azdı. Şimali Hu .-ada 
yapılan istatistikler yahudilerde isterinin daha pek ç·ok 
ol<luğunu göstcrmistjr. Bizdeki yahudiler<le isteri f_: ok <liye
mryiz. Fakat pisikopatlar daha çol tur. Alkol pi. ikozları 
yahudilerde nadirdir. Sar'a da yalHıdil<>nl<- çok µ:ürülüyol'. 

~\ vrupa istatis1iklerind<' yalmdilerck cinneti manyai inhi
tatiyeniıı çok olduğu görülüyor. Bizde daha azdır. ~leltm
koli vak·aları nevrasteni v<> ister1 zannile ayakda i<'da,·i 
('dilrnektedir. Ağır ıneh'inkolikr nadirdir. Yahudilerd<> kadın 
w erkek yaş dönümü melankolisi çok oluyor (Mazhar Os
man). Hus yalıudikrinde ahi lıastalık1arınııı bol~<·vil likteı 
evvel çok olmasını Openheim, Aşa/enburg gihi Bcııi j ... rail" 
nwmmp mütelıa:,sıslar siyasi vaziyetlerinin µ:üçlüi'rüı <' at
fedivorlar. Altı ,·edi sern'dir Almanvada cdıenncml 1 a\ at 
lir :n, va1aıı bulmak icin ıwvmida-ne dolaşan milyoııl.~ır

ca Alnımı arasında iııt1har vak.alan <.:ok g<>riilmü .. tiir. 
L:'ikin cimwt nık·a~ının ar1tığına dair rni'ı alH'dP roktıır. 
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Krepelin;in dediği gibi ırka mah:-1u~ p:-;ikoz yoktur. Sade 
halkın mizacı hastalıkların ~ekillerine tesir edebilir. Al
manlarda inhitatı ~ekil fazla gürülür. Jslavlarda. Keltlerde, 
Honwnlerde manyai şekil daha ziyadedir. Gaup Tübingen 
inhitat ~ekillerini, Heidelber~ de mani ~t>killnini daha 
fazla görmüştür. 

Bize Kara deniz balıil lniııdeıı maıl\"ak cok Q:elir. \ " akıa . , (_, 

himarhaneye Anadoludan da manyaklar geli~ or. Bu Ana-
doluda melc1nkolinin azlığından degil, çünkü ek~eriya me
JankoliYi cinnet savmadıklarmdan \'(' intihar 1e~rbhü~ünde . . , 

bulununca,·a kadar mües~e:-;en"' gürnlermemelcrindf'ndir. 
• • L 

Bunlar hocaların nefe ·ine muhtaç, peri ve cin mcshuru 
telükki olunurlar. İ-.;1anlmllulanla f'rken bunama çok gö
rüyoruz. Bilhassa rnekü· plilerde. ü~retmenlerdc fazladır. 

'Tarihin terbi~·etkar tesiri de pi"'ikoz ve nevrozların şekli 
üzerindedir. yoksa ~ ·eni bir ha:--talık yarad1lrnamıştır. Hele 
isteri lıalkm tarihi terakkisine ~Ör<' sekili er alır. E 'kiden 

L > 

v<'cd 1 ve dini ~ekilde j knı ~imdi daülnwrak1 ve tromai 
~ekildedir. Art1k Allaha H ~eytaııa dair hezeyanlar, bir
samlar azaJ ni.ıştLr. ~imdi ki lıa:-italar tdkinden. tenvimden, 
hele her sev<len zintde elektirikdf'll ve ıniknati den hahs-, . . 

ederler. 

İklim, mevsimler. :--afahatı kamer, arzi afetler~ bü~·ük 
kazalar. · "'"' [u htelj f iklimlerin emrazı akli 'ede ne suretle 
nızifedar olduğunu gö:-'t<'rnwk kahil değildir. <; ünkü bu 
~elwlw munzam daha bin·ok selıepler df' olur. Herkese 
haklmıı vermek kabil ol<ımaz. Cinnetin çoğu ilkbaharda 
oluyor~ yazın . ırnklarında d ··ğ·il. Pari ·te depo denih·n nıü
sahcdeha11e)re g<·leıı biııln .• _. ha:--t anm t·berisi K<lnuntı~ani 
; ( 

ile Haziran arasmda chıhil oluyor~ undan . oııra mu ntaza-
nıaıı tenaku-.; ediyor. '1\·~rini:--anide ~ a\·a:; yam~ artnıağ:a 

haşlıyormu\'... jnµ:ilteredP -+~.():)() iııtihar ,·ak·a~ıııdan en 
<ızı K<l.nunuevvclde~ az<Jnıi i Hazirnnda olmustur. 

E~k1rol mcv:,İnıl"riı t -..iriıw <'Ok lıcrnmi,r 'l Ycrirdi, 
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yalnız; ha:-ıtal1~ın tek<'vvününe değiL sc~Tiıw de te. iri olu
yormuş, Eskiro1 : «hu türlü nöbet falan devirde iyi olur. 
Eğer bu devirde şifa gelmrz~·w enzar vahim sayılıPderdi. 

Kamerin tcsiriııc de f'Pvkrl<1de rlwrnrniyet atfederler. 
delilere Lunatic derlerdi. 

İngilizce delinin ismi <: lunatic » dir~ Almanca Monbucht. 
Bugün o ehrınmiyetini kaybetmiştir. "''Iamafih cinneti nai
be ve bilhassa züüşşekleyn cinnet «Folie a double forme » 
nöbetlerinin avdetiııde safbatı kamerin büyük tesiri olduğu 
muhakkaktır. Gedekke ziyayı şemsin havayı nesimiye te ~irine 
ye elektrikiyeti havaiyeye ehemmiyet veriyor.Huhu be.;cr 
üzerine ziyanın hükmü \C kimyevi tesiri o]du<Yunn iddia 
t>divor. Halley sar:a nöbetlerinde taz;yiki hava taba,~ ülle
rinjn tesirini söyler. Westfall sern=-ler.ce tuttuğu Frayhurg 
kliniği iı;;tatistik1erinden mülhem olarak ni:anla haziran 
arasında duhulün <;oğaldığını. teşrinievve]e kadar azaldı
ğını. ikinciteşrindc trkrar arttığını görmüştür. Westfall, belki 
hayanın te~iri yardJr. fakat daha ziyade iktisadi sebepten 
ol~a g<'rek~ diyor. Foss'a göre asahi lıastahklarda hayanın 
te:-;İri muhakkaktır. Tetani olsun, kore olsuıı ilkbaharda 
daha \·ok µ:örülür. Fikrimizce kore şubat Te mart ayla
rımla \'Ok oJu~·or. 1, J~a doğru cinnetten girenfr·rin ~:okluğu 
iktiszı.di yük sebel>indendir. Y azm hastaları cah , tırmağa. 
kırlarda luıva alrnağa götlirü~ ·orlar, kışın yol kapaıınıadaıı 

!:!:Ptİrİyorlar. 
L (:~k sıcak n' soğukta fazlaca alkol alınıyor. O zaman
hırda hastan eyr· ~'İrc n le r artıyor. İkinciteşriıidc Frayburg J>i
marhanc. · iıw biraz daha fazla duhul olu ., unu Westfall ba 0· 

hozuııwrnı: ~cmıhın y·ıpılnıasma atfediyor. 

Fazla :-;ırak ta cl<']İrtir. Eu güzel nuınuıw~i ıcak <;arp
nıasıdır. C üıwşin ~uaatma maruz kalmadan ileri 2:('1Pn 

µ:üne~ \'cırpması ve s1<'ak bir yerde ot ıırıııwa µ:öriilf'tı . wak 
<; arpıırn~ı ('jddl bı~yin ha · taJığHlır. Bu hall<~rdP ba~·~ııılıkhır. 
kcııdiııi kadH'tnwler. iJıt il<1dardau tut uııuz da bevindt> 

• .f ~ • 
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ehemmiyetli ku urlar, çabuk g çen p ikoz1ar~ akıl trse' -
vi:işleri, hezeyanlı fikirl r, hareki teheyyüçler görülür. Bu
rada ade güneşin veya ·ıcağın te iri değil, birçok amille
rin mazarratı da işe karı ır. Fazla ~ ·orgunluk. . arho.)uk. 
açlık ve usuzluk ıcak çarpımı mı kolayla tırır. 

Keza ate.. kar ı:ında çalı an atrşçi v makini:tlerde 
ani sıcak çarpma · ı deliliği « Hitzepsychose » ol ur. 

ıcak iklimler ger k yerlilerde ve g rr.k ınulıacirlenle 

birçok inir ve akıl buhranları yapar. « Sıcak rn~mleketler 
neurasthenie'si-'Tropenneura. th«ı1ie » hezalin bir , ekjldjr ki 
gayrımüsait şartlar altında ya. amaktan il ri µ:elir. Yine 
buralarda Tropenkoller d('ni] n ha'>tahk hali olur ki, faz
laca bir taharrüşiyetin infilakından ba.'ka hir . ey değildir. 
Sıcak memleketlerde günes çarpma ı 'e ıcak vurma ı 

gibi had . urette ba layan a abi hallPrin mühim bir dimağ' 
hastalığının ilk afha:ı olduğu çok görülmü~tür. ı\le . ela 
Kraepelin.in d<"'diği gibi felci umuminin ilk felci hamle ~ i olur. 
Biz de at üzerinde veya kıt" a ı ba .. ında giden fü; zabitin 
güne çarpması tarzında birdenbire ha ·talanarak Haydar
pa-s a a ·k< ri ha.tane:in o-önderildiklerine -., ahit olınn~t uk 
ki, hu rnk.aların gün ., çarpma. ı deü·il: f<'l ·1 umumi oldu
ğunu ,' <'rınyat v laboratuvar bize <Y() , te rnıi..,tir. 

Cevvi hadiseler: 11 ırtınalar: sidd tli . oğuklar. ~im~ "kler. 
:ıldırımlar, <Yök gürültüleri; çok aydınlık ve karanlık. zel
zeleler ruha te ·inlen hali kalmaz. , ' ırnl YÜ:tünd eıı mün
ferit vak~ alara her v rde t <' adül' edilir. Fakat a-..ıl hın la . . 
:avan ~ı"ak nwmlcketl rde. bazı nıit;.;temlcl ~ "krcl,, görükn 

_, . " ' 
had p:ikoz . a1gınlarıclır. Hu yada karlar altıııda kalan 
Napoleon ordu: unda pek <;ok <'inı ı "tlt·r gürii ld üğü il i'ı bili ri/. 

oğuğun tc irile ya va.., :ava:;- uyu~ukluk ',. uyktt ha
line dü ., <'n a k<·rleriıı rüyada in i gibi . ayıklama--ı. atP~ İ 

gfö'ünce ~ih'thil<' beraber at ılma~ı gibi afhabrdaıı tam 
cinnet d<·rP(' ~İıw cıkanlar nırdır. ZPlzPI<- d C' lıad ·irnw1fr
riıı t<'ken' i°ıııünc s(' l><'p olur. ı<n< l<..rzİrı <' aıı zdzı lı --1niıı 
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dehşf'tİ hatırlardan çıkmaz. Bu müthi zelzeled n '( nra 
bir manya, hir te-sevvüşü aklii had, iki malihulyadan ba -
ka cinnet müessesemize ve bize müracaat tmemı;" tır. 

CümlPİ asabiyenin felc µ:ihi uzvi arızaları ve n "\Tozlar 
cok µ:örülmüştür. Zelzele e nasında en çok görül n i t ri 
tromatiktir. Maamafih şimendifer kazalarında da aynı hal 
olur. \laden oc<.ıl lannda çalışan ameleden kaza ııetic i 
enkaz altında kalanlarda, Mesina hareketi arziye:ind n 

, oııra günleffe bina ve topraklar altında aç. v ümibiz 
bt"ldiyenlerdr collaps delirium denilen cinıı t, bilha ... a 
sem ·ı ve basari birsamlar görülmü., tür. 

Harp yüzünden akıl hastalıklarının arttığı muhakkak
tır. Fal ai denizden, haYadaıı, ·u altından, karadan en 
ml'ıthiş harp aletleri ile kıyamet cl '<t tarakalarla : n len'e 
<lrvam eden umumi harbin, milyonlarca in ·anların birbiri
ni ho~azlaması, milyarca in 'anın açlık, yok ulluk~ ölüm 
acısı ve sinir gerginliği gPç:İrmcsi gibi en müthi ~ bir fe
laket olmasına rağm n yin" korkulduğu kadar dirnai>·da 
tahribat yapmamıştır .. Felak tin hüyüklüo·ü ni:hetiııdc <"İn
n~t artmaımş, hdki nevrozlar (;ogalrrn.,tır. \ ni büyük 

lımfon fccaatJ iqindc ya~ıyoruz. Sinirl~rin g<'.\rginli<>-i. ta~·

yarelerin ansızın hücumlarının verdiği hev~can. bir ,·ok . ' . 
a~ahil ndc müthiş ül ünı korku · u, lw r milletin kara ıılık 
p:linkriıı yal laştığmı d ü~ünmc. i :--iııirl eri ~ii plw~iz pek 
hozınaktadır. Bu me9~um t 'sİrleri harpten . onra dalıa İ~' İ 

anlamak kabil olacal t1r. Fran:;a "'' 1\lınannı ınulıarPlw
. ill(I<' lıcr iki tarafta akıl hastalık]arııım hi:~olmıa«ak de
n· ·e<l<· artt1ğını kitaplar yaz1yor. Bu". .Japon ıııııha re b -
:-iııde n<\Tolunaıı istatistikler eh· <·İırn ·tin arttıi!.ıııı gfr··t ri
vor. Yakobovic 700,000 k:i.·ilik ordwJa 2-t 1-+ ııwnıuıı. ·~mi 
l>iııde :J-~4."" 'olduğunu süyliiyor. lo .~hn ada , ıılh z~~ına
nm la İ!-i<' biııd<' 2, J :3 mü~. Ya---11 a~kPrl •rd<' opıwl,·rd eu 
zi vade olu yor. l\I tı lın r<' lw p, ihnl :ı rı (l l'<l"'JI ıd a P ıı c 1 gi" rü-. . ' 

lc-ıı all ol p:ikozu. oııdaıı soııra --cı rm 1 ıııaraz ,. , itlı ·ri Jir. 
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Harbe gidenlerdt· iptida aile düşüıı"esi. (>\ ' µ:İ1ilcrin hatıra

larını anarak kederlenme Ye ha~ret çekme, fazla dindar
lık oluyor. Bir müddet ~onra yrrine süldın. en arıklı 

~ . , 

sahneler kar~ı~.;ında ka~'Jt~ız1ık, bol bol sigara içme Ye 
bulursa içkj içme. tlffaletin e i1 inatsızlık, taYJrlarmda ka
balık ve fazla YPmek. sİ:-,manlamak hali devam t•diyor. 

... ,/ ,) ~ .. 

Basit inhitatlar. malihülyai hezeyanlar, hirsamlı hastalık-, . . 
lar da az defaldir. Harbi umunıkle gördük ki tecrnnün 

v v 

t>denlerin r kseri:i zat en "'Yeke bir iki delilik nöbPti ge-
çirmiş olanlarchr. Böy]c müsteitlerde lıarp ikinci nöbetin 
infilakına sebep oluyor. O halde e ·ki ciuuetin nük:-;ünden 
başka bir şey deği1dir.Yahud da esaseıı az çok müt<·rn::.bbih 
veya mağmum hali nffken harbe kan~mışsa arazları hüs
bütün artarak nıükenınwl mani ,,eya rndt!nkoli sekline . , 
inkılap ediyor. Yeni <:lJinılcrin; içinde uzun müddet e~ir 

kalanlarda görüldüfrli icin. trl örgü pisikozu n·nı e~an·t 
L' ( .) ,/ L' .. 

pisikozu d<'diklt·ri cinnetler de hildi 0-imiz rnarnzi ç<·şiı-

lerden farkb bir se\· deU-ilclir. , . n 

Harbin ruha sui tesiri .Jiphesiz bir çok st'br pten ileri 
geliyor. Ruh daima gergindir~ ölüm göz önündedir. be., 
dakika evvel sapsağlam gördüğü silcl_h arkada~ı ülmüş Y<'

ya bir uzvu kopıım~~ ba~ı parçalanım~tır. Şarapneller pat
ladıkça hava~·a çıkan toprak yığıntıları, kollar, bacaklar 
kMi değilmiş gibi 2Jjk gürültüsünü andıran gürültülrrlc 
· arsıntılar irn;anı ı· lhet ~aşırtır. Yorgunluk: µ:ece uykusuz-. 
luğu, mahrumiy<·t !er: tifo Yf' dizaııtni gibi lwzalcııgiz 
hastalıklar. nihayet cerhalar ve bilhassa ba. tromalan si-,, .. ·' 

nir istemini pek ziyadr ~ar~ar. Baş tromalarından sonra 
ersemlik, unutkanlık~ tutukluk~ bulanıklık: mernk! ve 

rnalihü lyai mizaç \'(' lrnfi r a ptal1ık cok defa µ:i)riilür. 
Bazan anwnsiya tarzrnda veva koma scklirnlt- had bir ., . , 

~uursuzluğu nıüt•·akip ::--enelı·rce d('vanı cd<>n k t~urlar ka-
lır. ~ü plw. iz lrn; e<Tlıalarmdan m iit t•ve llit ff'ııalı kların eıı 

mühimi ·ar'adır. Ba~ trorna.-ındaıı {trazl ,-<,ya .Jak~oıı snr-
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as1 okluğu gibi mükemmel zati saı" al ar da ol ur. hem pek 

çok olur. 
~Iuharebrnin tesirinden yalnız ınulıaripl<-'r mütef~ ir 

olmaz. C<~phe arkasındakilerin ruhlarıııdaki arsıntılar da 
hiç ihrmıl oluııacak derecede değildir. istih't Y<' muhace
ret korkusu, nihayet mağlubiyet yüzünden fehlJ re1: rnuha

relwdc bulunmaktan hin kat elimdir. Son on iki ·enede 
muhacirler arasında görülen cinnetin <:okluğu müte ha. , ı -

larııı nazan dikkatini celbctmiştir. .-\leh'tde bir mübadele 

mes· eksi olduğu 'e harp görmeksizin galip anavatana 
daYct olundukları halde hile mübadilJer arasında fevkala

de <;ok cinnet vak'aları görülmü~tür. Fn f:ok µ:örül en .~ekli 
yorgunluktan, üzüntüden, vücut zafından 'e gıdasızlıktan 
ilf'ri gelme anwnsiya<lır. Ondan sonra melc.lnkoliye ve er

ken bunamaya rastgclclik. 

\ r ll h arcbcııin f e lclkctlcrinden diğer lwlk 1a lll ütee~bir 

olur. Ciğerparc~ini harbe gönderenlerin ve kay1wdenle
rin tc ·ssür ve matemini zikre bile bc.ıcct ~ok. Ondan ma
ada iktisadi ve mali buhranlar, JJalıaJıl1k harbe i~tirak (·<leıı 
milletin her ferdini sar:-5ar. l le]e son harpte harbe i., tirak 
et miyt~n <;oluk çocuğun manız kaldığı korku Y<' tehlih~ 

harp <'denlrrden daha ziya<le<lir. Bu kifayet et miyornrn:; 
;.6bi yüzbinln('C halkın perişan J,ir halele. U.ıvvarelerdeıı 
hombalnr yağarken, tanklar altında e'.Zİlf'rrk muhac r ~ti 
en muvazeneli akıllan sarsar, gıcial"n:lık yüzCmdPn be ;, ik

teki <,:O('Uğa Varı ne aya kadar 1 zlırap <;c ktİ ren bu nw }'un 'ı 
valıt5i lwrplerd(' lH' masumlar ıztınıp <:ekti. lwder oldu. 

Boı· r nı u 1ı arebesind r İn~·ilte rcck ci'ı rüm 1 niıı ve· pi~ilr oz
larm arttı~mı Mayer ~ö~ · liyor. L mum i lıarpt ı' ~ehirl(• ri ha
nı ·a h·sen smokinli h ırsızlarrn. harh z<·ıı~iıılı·rinitı ~« Jlll 
sıra a~ker karnJJarııım, cskiYmım artt1°· ıııı biliriz. Bu 'iiz-

::ıı ;, .. .. 

d<·n ı; <·kilcıı f:<'~ii f;·e~it pisikozlcır İ<; iıı ('iJdler dolu. u ı·~ı:· r-
lı•r yuzılmı~tır. ~\uı ·n. iyalar. ıwllaµ:ralar, Jwzal pi ·il uzları. 
< • :-- n n · t \ ı · ı ııı ıl ıa !-- a rn p İsi koz 1 a r ı. 1ı' 1 ü r g i'ı p" i lrn z 1 arı. ıı ı ur-
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finamaniln, kokainamaniler, alkolizmalar, verem nevroz ve 
psikozları, nihayet firenginin artması harhin inir sahasın
da doğurduğu felaketlerdir. 

Harbin en mühim sinir kurbanları f'sirlerdir. _Mısırda, 

Hindistanda ve Sibiryada eneJerce esaret hayatı yaşıyarı 
asker ve zabitlerimizin hemen varı ı va trahomdan k i)r . . 
olmuş veya erken bunama cinneti ile geri kalan ömrünü 
geçirmek üzere anavatanda timarhaneye kapatılmıştır. 

İhtilal: Asabi hastalıkların hudu ünde ihtilalin de çok 
tesiri vardır. Bir kerre ihtilal ve inkılap, psikoloji ceplw-
inden etüd edilecek bir mevzudur. Bu gibi i lerde ön 

ayak olanların yarım akıllılar olduğu görülüyor. 1[utedil 
ve sağlam sinirler böyle ani feveranlara~ akıbeti meçhul 
sergüzeştlere, cihanın rahatını bozmağa meyletmez. On 
Temmuz nümayi !erinde, elinde bayrak, gö 0·üs bağır a<;ık~ 

« yaşasın hürriyet» avazlarile her taş üstünde öten müte
heyyiç vatanperverlerin kaç tane ini bir iki gün sonra 
timarhanede görmedik ... Her memlekette olduğu gibi bizdf' 
de Meşrutiyetin ihtilalcileri etüd edilecek mevzudur. :\e 
manyaklar gördük ki binlerce halkı başına toplamış sokak 
ortasında hürriy t dersi veriyor, onlardan alkışlar toplu
yordu. Bilakis bu gibi ihtilallf'rin, mürteci veya kendi 
halinde halk üzerinde 1nhitati tesirleri görülü yor. On Tem
muz inkilabında melankoli nöbetine yakalananlar, intihara 
te ·ebbüs edenler, mizah gazete! rinin alaylarındau alınan

lar nekadar çoktu. Otuz bir ~Iart vak·a ında ve Harek<'t 
Ordu~· unun İstanbula ~irdiği zamanda ürkerek iti an fikirli 
malihülyaya tutulanları epi gördük. Herhangi hadise<l<' ~ 

rnaslupların ailelerinde~ fe<"ri i tiryai hamleleri; mahkı'ını
lerle ancak bir göz tanı '1klıo1 olanların hile ittilıaın ve 
idam olunmak korku ·u il e m elc\nkoli nöbetleri gec;irdik
leri cok meshudumuz oJmu tur. Büvük Hu~ ihtilalincl<-ıı 

!o ;o. .. 

kurtulabilen v ' ka<; anların hall rini hatırlanz. ( ~ünlnce ac ·: 

·u:-;11z , Karadenizd<' v ~larmarada ~<·mi İ <" İrıd<> kalan bi<'a-
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reler arasında açlık tesirile akıl teşevvüşü geçirenler pek 
çoktu. Vatanını, evini, servetini, ailesini kaybeden binlerce 
kimseler akıbeti meçhul bu zoraki sergüzeştte garabetle
rile senelerce dikkat nazarını. celbettiler. Kaçırabildikleri 

bir iki elmas parçasına halaskar gibi sarılacaklarma, on
ları yok pahasına satarlar, oburcasına yerler. içerler, 
i rafları herkesin gözüne batardı. Sade içki mi ( Kokaini 
gittikleri bakir muhite tanı.tan, yayan onlardı.... Herbiri 
yüksek bir aile çocuğu olduğu halde asırlardanberi gelen 
a illiklerini~ varlıklarını unutmuşlar. Pespaye adamların koy
nuna çılgıncasına atılıyor. Para için değil, aclı.k için değil, 
belki fazla şehvetten de değil... Sırf ihtilalin yaptığı çılgın
lık... o nazik vücutların kirden nasırlar içinde, uyuz, bit, 
frengi, herşey. Güzelli~ini mal diye satmayanlar da hır
sızlık, . dolandırıcılık, yahut açlıktan akıl te evvü ü, pel
lagra, frengi pisikozları, alkol ve kokainomaniler de görü
lüyordu. Eline biraz para geçenler de derhal efahet ale
minde meteliğine kadar bir kaç gün içinde tüketiyordu. 

Taşradan tahsil için İstanhula gelen gençler ara ·mda 
pi ikozlara, pisikonevrozlara çok rast geliyoruz. ı evra -
teni~ pisikasteni, melankoli ve bilhassa erk n bunama 
c,·ok görülüyor. Aile şef katinden mahrum. ratıp v lo.. han 
odalarında ~ "aşama, aşçı dükkanlarında hozuk yaO-lı ve 
ucuz yemeklerle beslenme zarureti, bilha. , a ailelerin 
fakirlig'i ve şehir hayatının ihtiyacını takdir edemem leri 
yüzünden yardımsız ve az para ile geçimııeğ nwchur 
olan gencin alacaklılardan gördüğü fena muanwlt>den 
lıav:iyetinin rencide oluşu, günlerce kuru eknwkt<'n ha ka 
l>iı~ ~~Y bulamayışı, teselliden mahrumiyet, nihayt"'t 1 reıı ·li
frin . ~~hYetini gıcıkla yan sebeplerin bolluğun un nH~ <' bur 
ettiği hayali Gima]ar ve istinınalar, gayet yüklü meh p 
programları. imtihandan dönmek ve im ,'uret l<' bir , <'IH' 

daha fazla aclığa ve yoksulluga ınahktlmiyı·t endi ,. i 
cümki a:ahiyelcrini berbat ediyor. 
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Ay· nı ·hali Avruı)aya tahsil~ O'öııderdifı·imiz O'Pnclerde . r c r , 
de görüyoruz. Bilhassa harp ve mütareke e nasında Al-
manyaya tahsile f!önderdiklerimizde... Çoğıı g1dasızlık., 

·anavatandan ayrılış, ümıtsız \'e te8ellisiz gurbet diya
rında yaşamak, tahsile devam imldm bulamadıkları için 
hayatını kazanmak mecburiyetile adi mesleklerle ölmiye
cek derecede gıda ile sürünmek yüzünden birer nken 
bunak olduğu halde memleketlerine dönmü~lerdir. Aııala
rrn, babaların büyük ümitlerle n· fedabirlıkla Avrupaya 
gönderdiği gençler akıllı gitmiş. deli ve bunak dönmüş

tür. Beşeri mes· ut etmesi icabr.den üzde medPniyete 
ııe müthiş kurbanlar veriyoruz. _\f edeniyetin terakki i 
nisbetinde adedi artan akıl ha:talığı mah'ılleri bütün dün
ya mütehassıslarını dü ~ündürmektedir. Cinnetler arttı~ 

hele yarım akıllılar, dünyanın yarı..;ı... he ~ erin mukadd~

ratımı İ8e onlar hakim ... En tahiilerin bile ~inirleri fevka
lclde bir taharrüşiyet kazandı. Bunlar iyi al<tnıet değil. 

be~er tereddive sürüklenivor. Yaba har~ ve irfan saha-, . . 
sında sür· atJi bir fikir terakki~i \·ar. Fakat bundan sonra 
hir hezal , bir felç gelmivecek mi ~ bu suale tabiat kanun
ları nefiy cevabını (.vermiyor . . \ liml<'r lwdhindir. . . 

Evlilik, bekarlık: İstatistikler nr,uro~t-,.ların ve p~~ cho~·w· 
larm evlilerden zivade lH'ldı.rlarda hol lufrunu gö~teriyor. . . . 
Bekar hayatı intizam:-ıız ,-e ınaıH~d istinaddan mahrum 
ya~amağa sevkcttiği için sinirleri bozuyor~ deııi~-or. İhtimal 
ayni sebeb hazılarını deliliğe götürdüğü µ:ibi hP-k<trlığa da 
mt'cbur eclivor. 

\sabi ve ruhi ha 'tahkJanı müstPit olanların cofrn keııdi 
' L 

mizaçları icahı evlenmefkn~ ailP yuya~J kurmadan ürknler 
ve kendileri için ya .. amağı tercih ~derler.Dikkati <'Plbeden 
(liğer bir keyfiyet te nedPıbc dPlilc<rc ınü~teit!Prİn hirhirile 
sevismeo·e ınevilleridir. Tabiat IH"·:cri ~o\·:rnzlııfra. JJozmafra 

:') .,J .. .. t 

nİ\'rt ctmis gibi hu ınüt<'ınldil<·ri birhiriııl' ~"' dinıwktt>ıı. . . . 
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('iftl,•stirın<' kfrn Zt'\h al L \·or. .\ lcs<' l:l marazi d f're<·ed<~ m i·ı-
~ ,, . 
teharri~, pj=-ikopat bir doktorun bir o~lu nkeıı lnmaına ile 
mah"ıl ikeıı k1zım ,·rrdiği µ:cıwin ıwderi himarhmwde öl
mü';= yalidt~si il<·ri dcn'cf'd<· İHterik, bizzat damad~ Jw;ta 
intihar olinak üzere bir cük ızt ı rarlar e:üst e rmi~ bir ~ikJo-

:J ' :-

:timikıir. İlrri der<'redc piskopat '<' lı~r po('lıondriaqtw. ha-
zan m<'rak buhn.ınlarmın artına:-ıı vüzündt•n sinir :--anatur
yomlarrnda tecride rncdrnriyet hasıl olınu .; l>İr t<H'İr. 

validesinin de ii<; melankoli µ:<'<,:İrdiğiııi bildiği lıald<' izdi
va~; <·derken yi ıw nw 1ch1k0Jik hi r nıl ide ııin e\·ve l<·<· 

malihulya lrnınlesi µ:eçireıı bir kız ile t•vleııi~ or~ lw~ <,:onı!!u 
oluyor. Ze\'<'e ikinci bir ('inııet nüheti üz<·riııdt· aparıma
nm yedinci katrndan kcııdiui ~' <'r<'. attyor. Dul kalaH ZP\ \ ' 

bu defa da üc 8cncdir himarlıaııedc yatan lrnldızııu 
' . 

a lm a<)·a ka!kIYor. İrnmnlarrn Pll makul Cı '<' ta h~il ~·tırn ı ü;-;ü t' . ( ' 

biJc izdİ\' a<'tcı ısh\hı ve ıstıfavı düşürn·rni,·or. Sed\:İ talıiiniıı , . . . 
<>ııünde neslini ucunınıa sürükliyor. K<'ndi nef~iıw o·üvı·1w-

~ • t'"' 

nwdi~· i vey<ı paraya karşı ta:-;;km bir h1rs lw:·d<·di~i ic:in im 
gibi :--inirli adamlanu bile hik bir d('Iİ kızla '('ya p(+ 
yüklü bir aile lozik zcııp:iıı Y<' p:üzd diy<' n leııdi~i hı'I' gil11 

görüli'ı,·or. CCız<·llik gibi cazih bir ~wlwb d(' defril. :--ırf 
~rnra iÇ·in.<;irkin bir zenµ:in kıza fn·nkl<-'riıı « Cİgolo »L- d<'rli~· j 
iç o-iivevli·)·ini ıröze aJdıran u~ak nılılulara lwlc il<' dı• ııir( r . o I' ·' 

Cinnet<' miisi<'İtleriıı bazısı PVIPııııw<kıı l'ırkı·rk"n d( -
Jirdikteıı ~oma evkıınH' d<'rdiıw dl'ı~üyor. ~lernunları İ~ i
lt->sir evil<·snwz. hatta mennııık<'tl. izdi,· a<·taıı ~ira unwrnl. 

~ ' ı;; • 

e, ·ı,,ııJirııwk <:ok f<'na hir ct(ktt İr. Talwlwti nıhiyı·de ' ( 
Yera ·pt ıııc:-;"<'kl('l'İlldP lwkiuıl<•ı·İn ';osu Ytıktıf :--alıil,j ul
m ad ı k 1 a rn ı dan rast ır e 1 d i k 1 <' r İ k ad u ı l w :-; t a lı fr ıı ı ı ( i :-ı t t • ri d i r. 

~ . , 

rahimi<· alaka:-iı vardır. ('\'J,·ııdirnı<'k İrnp<'d(T » diye ailı·lt riıı 
tı-lılikt·li <trzularııw üııayak oluyorlar. Ed ,.1 , krd<' !!Ürlillir 
('(':--İt ('('~it d<·liliklni d(' llC\TH:-;f Pııİ h~. hi~ilı' \ ' İıw f P<'hhlillı 

' ~ \ )ı • 

l<'davİ\' t' kalkarlrn-. Tckrnr •·diyonız. hıı \' mılı:-ı lıir ,·11ldur. 
F ı • 1 < H. ". t i ~ · a y ı na ı.. i < 11 ı. k <> k k "t İ r ın •: k t '· ı ı 1 > a ~ k a. 1 > i r :--: ~ P ~ [~ r a nrn z. 

18 
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Yine herkesin müşterek kabul ettiği bir mes'el~ de dul
luğun, cinnetin lıudusunda,te iridir. Dul kadınlarda evvelce 
tattığı aile aadeti hatıraları~ ruhunun muhtaç olduğu yuva
nın ve haminin eksikliği kaygu. u, hayatın güçlüğü karşısın
da kendi kuvvetinin kifayetsizliği, ve başı boş kalan çocuk
larına bir baba baskısının lüzumunu duyuşu günden 
güne fena tesir eder. Dullar arasında isterikler, erkf~n 
bunamalar, paranoyyaklar, melankolikler daha çoktur. 
Kaynana olan dul kadınların gelinlerine ne cehennemi 
hayat yaşattığını herkes bilir. Bunda en büyük amil oğ
lunun muhabbetinden gelini kıskanmak, oğlu için zami-

rinde meknuz memnu aşkın tesirile kıskançlık sahneleri 
yaratmaktır. Oğlunun mürvetini dileyerek kendi elile ev
lendiren hangi kaynana gelini ile geçinmiştir? ... Geçinebilen 
müstesnaların kalbinde hile geline karşı gizli ne kadar kin, 
ne kadar sitem besliyenler vardır, hergün görüyoruz. Hatta 
oğlunu el kızile bir yatakta görmeğe dayanamayacağı, kıs
kançlıkla belki ya kızı vt>ya oğlunu öldüreceği vehmine 
kapılarak ihtiyarile müessc ·eye kapanan dul kadınlar hili
riz. Dini, içtimai, örfi, ahlaki, maniaların bile bu haL ta 
fikirlerde kuvvetini kavbrttiği ff()rülüyor. 

• <._; r . 

Fuhuş: Fahi ·elerde akıl ha · talıklarımıı <;okluğunu herke 
bilir. Burada iki sual hatıra gelir: Fuhu mu cinn t yapar, 
mecnunlar mı fahişe olur ( Bir mütehassıs Lu iki sualin 
her ikisine de müshet cevap verir. Fuhuş hayatı elbet 
cinneti çoğaltır. Gece uyku~uzluğu, i~t meye istem ye 
heyecanlı bir şehv ·t hayatına katlanmak. korku ve kı ·
kançlık, sarhk)uk, morfine~ etere~ iptila~ nihayet fren
gi ; isteri ve nevra teniden müterekki fol e kadar bircok 
nevrozların ve psikozların hud usuna . ebeb olur. Diğer 
taraftan in ·anlar ara ında fuhu danwa~ilc lekel nnıek fe
laketine katlananlarııı piL· ikolojil ri bir nıüt has ·ı~ ~öziyl, 
tetkik edilir e c:ogumm fahi~t· olmadan ııw ·nun oldu~u 
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görülüyor. Mesela fahişelerin çoğu abdaldır, hiç olmaz a 
fikir züğürtüdür. Bir erkrk veya bir l adın simsarı abdal
lığı sebebile onu pek kolay aldatır, fuhuşa sürükler, dü~
tüğü çukurun ç·irkefliğini ya anlar ya anlamaz, fuhuş ba
taklığı içinde çırpma çırpına çürür gider. Fuhuşa dü., en
lerin mühim kısmı <la manyaktır. Cinnetinin verdiği intibah 
yüzünden şehveti çok artar. Utanma duygusu azalır. '.\fo
balagalı tarzda boyanıp gezmekten ho:;lamr. Bütün manasile 

hinıarhanelik böyle bir deli, zendostlann arayıp bulama
dı.klan nimettir. Karhanelerde deli kız diye anılan bu 
biçarelerin şehvet coşkunlukları müşterilerin hoşuna ~ider. 
Bunların akıbeti malLLm !... Ya hu coşkımlıık devresini 
takip eden meiankoJi nöbetinde, taşkınlığına alışmış et'1 i 
müşterisine istediği gibi zevk \' C'rf'm~diği ve bilc\ki . haya
tından nadim ve mahcup göründüğü İ<;in k1z~m a .• ıkının 
hiddetli L1çağile ölür, yahut yine coşkunluğu esna m<la 
muhakerncsizliğiııden bir kıskançlık sahnesi yaratır, hovar
dalarm silahile geLerir.Fuhuşa atılanların bir çoğu isterik
tir. Süse ve ziyn<'te aşırı derecede dü. kündür, bunları 
ne bahasına olursa o]sun tedc.ırik arzusu, ~-üze1l1ğiııe dair 
sövlcııi]en ~özle. re telkin kabiliyetinden <_~ abuk incım~ ... 
.Nihavet Henıfoınani drdiğimiz şehvet <;ılp:ınhğı istr.rikl<'ri 
fuhu;a sürükler. Kibar orospularm hemen hep.-i~ < toıno
hil w arabalarda ipek <;ora plı a1 ]a slı i~karpiıı lniud en 

nwkyajb yüzlerine yarmcaya kadar ayn e:ıyn her:-cyi ile 
naz~m celbetmeğe çalı~aıı demi-mondairn· ~]er 1:::ıt<>riktir. 

Falıj~d<'rju lıcnwu hep~i de psikopat. yani ~arı d<· li, mü
t reddidir. Maııeyjyatı düzgün ve biziın anladı~ımız nrnııcl 
ile a~il kau l ı. tc ın i.z ~üt <·rnıni~ bir 1 adrn lı ayatrn hi<; bir 
zorluğu kar~ısıJHla fulıu~ lrntaklıAına dii~tW':t. l r ı~T llH'tli 
i. nı tini. vüb<'I - kadrnlık hapıiyetiııi silse "" ::ıai'aya kur
ban etnwz: çirkefe ~r uvarlaııınaz. Ev hulun. nıualliııı . 
k<ltilH'. dadı. hizıııd<,'i lwr :;ı<'y olur lwtta üliir. fahıı falıi • 
olmaz. 
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L, te bu ~clw pten bimarhaıw<lc kadın ha:-;talar anı;;ınd< 
pek çok fahişe ~örülür. Bir kısmında manya devrt ..,; pek 
şidcktli olduğu için bimarhaneye gPtirilir. i_rileşincP. kötii 
şölırf'tleri yüzünden hiznıeu;ilik H' <.:amaşırcıJık yolları bile 
kapandığını~ hangi P\Tt' gitseler kalJUl ı·•lilrneyecekl~~rini 

ağla~'a ağlaya anlatır, tinıarlıaıwdPn nwyus ayrılırlar. Deli
ler ara:-;ında ya~arken ü·nıiz bir kadına t'dilf>ıı muarne'lt· 
onlara afif hayatm Z('Ykini öğn·tir. Bir nıüdd<:t ütP.de heride 
temiz lıayaia o-inıwk İ<'in kaın ararlar .• "'" ilıan·t vine umum-. b • . . 

haıwlerden ha~ka bir dam altı k~ndilerini kabul etmez: 
istemeye istemeye arni hayata dünerler. Paralizi jene
nıle yakalanmı~ fahi~el(•rin bile hiffet dc\T<'~inde umum-., ;- ;, 

hanelerde rağbet µ:ürdüğüne :;ahit olu~ oruz. Bir aile ka-
dmı ilk lıafil' ıııaııya ııöhctindf'~ koın-;u heyleı'İne sata~clı

ğını hi~~edt>n zPvcine. korkmabızm µ:linalnnı itjraf edt:r. 
tabii bi•;arc kadını kuca~ı bo;ıar~ <·lwve~· ni l>inwrhaııeye 

kuı\ iyile~İr: bir kaf: ·cw~ aklı ba~ıııda temiz yaş• r. ikim·i 
nöbet µ:el İr yirn· ~<'h vd ıa ... k ı i1lığı ba~ lar, bir za ınan ~<Hıra 
hir <'ocukla knrnı İ:--t·r. hu dt·l"a baha::ı rcdd('dn. Bimar-

_, .. ~· J ., 

harw~·e atılır~ d"liJikl,. ~·(lptıkl<ırındaıı nwh(:uptıır. baha ı 

bir 1ü rlü a ffptmez. Bu fc rııiz hi r aik kızı e ·il e:--i m·ı• baha 
evirw döıwuıez. lükiu folıi~<· d<·:hl (;ama:;-m·ı olur. J la~·atım 

viııe namuslu('a kazarınıafra ba~Jar. [,·üncCı bir nıannı nö-
.. l. ~" ) ... 

betinde l'u!nı~ vP:;ika . .-ı \Ternwk üzne poli~le merkeze 
µ:idt·rkcn Babıali <'add<· iııdt· i>İze lwkı~Tor \' ı' ha~ a .... ızca 
gülii\·ord u. İ~t <' fa h i;-;t' lii!,t· hıYdolurnını k l ıu lıi"<' n· kadın 
(. .. ... \. .. .) 

ha kik atta Jıir mecınıııdan. i!ayrı rn<< ııl hir lıa~1 aılmı h<ı. ka 
bir ~e~r mi ( l latta ~Jrf ('İıııwt ııülwtiııdP l'alıi~e. i~·ile ·irn·p 
fuhtı~tall t'Il l'()" llt'fret (•der.... rakaf ('Plllİn•ttt• U hakir ... 

• 'S • 

oııun ha~ta nılııındaıı lwhİılli -.urette İ..;tifoıle ı·d .. n lıerif-

IPrin i~nıi l;il<· . r, lı·ııı wz. 
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Meydana çıkaran sebepler 

Hu I ı h a~tahk lannı rneyd ana çık aran '"İ(' ı ,cplerj Ü<_:c a ' J

rnhiliriz : Hulıl haller. fiziyolojik haller~ ha talıldar. 

Rulıı ~cbepler : 

~~~ı i ehemmiyetini kayhetmistir. Vakıa halk ara~ıııda 

haltı hu .-dwplcrc fazla elwrnrniyct vf•riliyor \ ' C lwr has
tada hu türlü sebepler aranıyor. Cinneti korkuya~ J...edP
re, a~ka hamldmck mmldendir. Ge<;en asrın ba:;-lano-ınıı
da her jf'Y nılı I 8e1w plerc atfolunuyordu .Bir müddet :--on
ra i~ hü~hüiüıı ınaddiyete dö] üldfı. Bugün ruhi .~ elwplen, 

büshütüıı <'lıemmiy·c't verilmiyor <lcğil... Fakat hu elı m
ıniy<·t r1snrnnl ~ehehe ba~laıuyor. ~\nJıyoruz ki ruhi ·- pbq>
lerin tel"iiri ınl1hal~iga ile kabul edilmi.,tir. Bu gibi '-'t'twp
lerin an<"ak m Cıstait olan şahıslarda t<>siri olduğu görülü

yor. O hald<' <'İn net vak· alarmda ruh 1 sclwpl<'rİn ne 

derece <tnıil ol<luğnnu anlamak vazifemizdir. Onun if;in 
arayacağımız ııoktalar : (1) Şahsın cvv<·ke asabi Ye~'a ruhi 
bir lJOzukluğu olup olmadığı, (2) Hulıl selwpt<'n nıi oldu, 
hunl<m halletmeliyiz. ~üphesiz ağır bir psikopat n·ya bir 
perivodik, ~iddetli bir ruhi sadrneye maruz kata ·inıwt 

nübeti ge1ehilir.i\lamaf'ih aym adamda diğer hirka · hamle dP 
biç bir sebepsiz gelmiştir. Kraepelin ile Ban Hofferin dediği 
o-ibi hazan k.-dn Y<'r<'tı bir lıadistd<·n nıaııi,l>11"d~is fed .. el<id" 
~evin ·li IJir nık· adan rnelchıkoli µ:örülür. K~\h mani vı• kah 
ınela nkoli lı am le le ri suretinde görük n <'İmırı i maHyayı 
inhitati\·(•de lıövlr ııes.edf'n mrl<lnl oli. ke<l<·nl~ıı mani 

• .. 3 ,, 

olduğu µ;ibi hayatmda i'ıç. dört defa mel<\nkoli hamle i 
gt·çireu bir lıastad<t sclH'plerin ikisi <'ya l'ı<;ü J)ir korku 
w•ya kedt·n· aıfoluııahiJc]j~j lıald<' diğ<·r ih ııülwtfr lıi<;hir 

. •'lwp bulunamaz. Böyle dışanlaıı hir selH·pJP d<.lğil d< ~Ta-
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radılı~ı icabı, kendiliğinden oluyorsa bünyevi == productif 
diyoruz. Bazan da siniri pek sağlam görünen ve irsi hiç 
kusuru olmayan adamda da pek fazla bir teessürden, 
korku ve sıkıntıdan, yahut şüphe ve kı kançlıktan ruhi 
hastalık olaLilir, mesela zevcinin kucağında metresini 
görünce teessürden birdenbire dili tutulan ve kaskatı 

kesilen kadınlar görülmüştür. Böyle erken bunamanın ka
tatoni çeşidile yirmi otuz sene sürünen kadınlar biliriz ki 
masebakmda irsi hiçbir hastalık bulunamamıştır. Harici 
sebep tesirile hasıl olan böyle cinnete de teamüli==dactif 
denir. Bazı müellifler bunları dimağ sarsıntısından ileri 
gelen psikozlarla alakalı görüyor. Yazomotörlerin küçük 
zelzelelerinden tutunuz da ruhi hayatımızın vuzuhsuz 
taharrüşlerinc kadar hepsinde teşrihi değişiklikler olur. 
Bu değişiklikler teessürün, tevettürün derecesine göredir. 
Kraepelin, Bon Hoffer'in dediği gibi ırf psikojen olduğu 
halde bazı ruhi sebepler dimağın uzvi bozukluklarını ya
pabilir. Bu gibi dimağ! tegayyürlerin had psikozlarla 
hemhiza .olma ı muhtemeldir. Bazan ruhani sadmderden 
müteessir hastaların tıpkı şiddetli commotion cer ~brale'e 
uğraınışcasına ağır hezeyanlar arasında öldüğü vakidir. 

Bazı mizaçlar hilkaten mağmum olur~ böylelerinde bir 
keder, tenmüli inhitat == <lepression reactive yapar ki ilk 
nazarda adeta cinneti manyayı inhitatiyenin derin ve ağır 

bir inhitatı zannolunur. Hakikatı i, e zaten hüzrn" m••vli 

olan bir ınizacm harici sebebe karşı teamüldür. Psikopat 
adamlarda, hayatta güçlüğe ve zıdbğa maruz kaldıkları 

dakikalarda bu gibi inhitatlar görülebilir. Bunları had hir 
malihulya diye te hi etmemeliyiz. 

Stirlin İl<-' Ferri, Mc ·ina zelzele -inden iirkeııler ara · uı

da pek çok i ·teri nöbetleri görmü~tür. Umumi harpt <lü ~

man taV\'areleri İ tanlmlu boınbard1man ·dPrken kadınlar 
ara ında heyecan nevrozları == netıros<' d. <~motion~ korku 
nevrozu ==SchrecJ · ı · ·urose dt;nİl<'ıı <ı~ahi hall('f ·ok gü-
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rülnıü 'tür. 1926 İlk K<.1nundaki kü"ük zrlzeknin evil<-' ... -• . -
mekte olan ınelankolilerd<· ııii k. . aptığına :ahit olduk. 

i teri tezahürlerinde korkumın tc.· iri çoktur. Yüz bir 
ist<·rik kadının -t3 ü rulıc\ni bir tronıadmı. t:+. < ri i k r u
dan ·onra hastalaıırrn~tır. İlıtil<lçlar. hez<-'yanlar~ diLizlik 
rok d fa korku tesiril ~ olw or. 1-I<·yecan \ e korkunun t ·-

!ırı • .. 

'ir etıiği dakikada isteri t<·ze1huru yapmaclıO-ı hiltıhara dü-
süne düşünr t<•rssürünüıı derinle. tiği V<' harnl ·l<-riıı ba ... -

lad1ğ1, Babinski nin dediğindeıılwri. lwrke. in diki atinaza
nnı c<·l bf'tmişt ir. Mil yon larca a"k<'I' lıirhiril<' boü·azla. ırkPıı 
hiç biri isteri haml<~si ~ü~ternwıniş. fakat . ·aralamp V<'~ra 
hastalanıp anava1ana anl 1 t•dcııkr haı.;tan<>de miikc>m
mel isteri nöbrt kri p;östnnıc:h· ba~lanı ıştır. Erzincan ha
reketi arzında. o m üthi~ ft~ ı~ık Pt htrbanlan ara~ıncla i te

ri y<' pekaz tesadüf edil mi::- ',, lnııılarda da faciadan on. r ıı 

bP~ gün ~onra haşlamı~t ır. 

Sar· a dimağııı talı ri~e kar ... ı bir teamü lüdür. ... Ia<ldi !.!ii

rüıH n bu hastalıkta ruhi t<'.;;İr zanııolıuıduğu l·adar az d !!il
dir. H<·le c;ok defo ilk sar· a nöbetl~rinin bir korkudan "' Jra 
nın· dmrn cıkdı<>-ına hn lwkinı ~c'll<t<kt Pder. [ zf·riıw } ir - ~ . 

<: ban köp<·ğinin saldırnıa:-;ile. nıcktq> hoca-.,ı dü, ("('l zau-

ırnd rek ürkırn'kle. ilk lıamle!--İ µ:ehııi .:tir d~nilir. Govers'iıı 
'üz "iar·ah ha tasmdaıı '"!':) i ilk hanıle:İııi korl udaıı onra 
~ü.'lerrni~. Burada sadc· p 11..o_j .. ıı 1<'~İrİ dii .. üıııııeın li. te
<'~ .·ür<' ~eril olan 'a!--OJll01 ur bozuklukları da itti ham 
melidir. Ruhani tc<'!-i~i.irlc 'azomotör ~iııir l>üzülü: or. (li
ınail· l ı Trnda«İs<'h<~mie » . daim ~onra. ~ " ııg<> . tion.,. olll · r ... r . 
Binswanger p<'k ~a~lcırn güri'ııwn --alu-.,larda bilı . 11· · 1 <' ür-

d<'Jl ihtila lar olur di~ or. \ akıa hu 'akaların · ğm mı da 
hakiki ~ar~a olmadıi!wı~ Jwll İ ..,adf'C<' lı: . tc:ri<.> oldu 0·unıı 

unutmamalıdır. Braç m··nnın bir ~ckfow « f'f< ht p1lı p it 
diyor. Bu <,'C'\ilt .... ar· anın rıılıl <'lwpl(•rdcıı ileri !!< · ldiği ıi 
. ü.di'ıvor. Bon Hoffer ."ar'anm l>İr ..,(·kliııi dalıa it;rrı·ti. ( r: 
1 ,:aın.üli --ar·a == ,:pikp ·j,. n~:ıdİ\ '" P--ikojc· ı aı ill r 1( i-
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rik olan bu türlCı hamlPln :--ar.adan farklıdır~ fakat lrnh
katta sar"adır, lıi<; olmazsa ~ 'kilce sar" adır. 

Bazau tahammül edilrııez derecede at'0Tılarm sahsı cıl-' , 
dırttığı vakidir. Govers bir kadında gay --t ~i<ldt'tlİ Laş ağ-

rL rnın bir df' fa ınan nı ııi) lwti lı a..;ıl etti O-ini södü yor. Su-. . . 
kutu ~nC<' uğra ın ış hi r nı cdevl deni,iııin ınültehip. sar
kan şerç kı " mımn teş<'nnücli ile Hlkıldıkça ağrının şidde

tinden kendini kaybettiğjni~ bir uıanyayı nıi'ıtehevvir 

buhraımıa u(»ramı~ gibi «rn ~frvl<hrn ınt'ded '. » <live ken-
rı ' (- . . 

dini atmak i<;in pcnçereyC' ko~tu<»unu. adeta zapt Y<' muha-
faza81 m üsklil bir mecnun halini aldı fanı bilirim. Siddetli 

~ \ :o 

doğum ağrılan e~nasında <:11< lıran. manya ııülwtine yakala-
nan kadınlar çok ~öriilm ü~t ür. 

İst<·ri busuJünde ruhani tronıanııı mühim rolü oldui;.u
mı biliyoruz. \"iyana mektebi bu hastalığııı sebebini ru
hani ve tenat1üli troma~ra atfPdiyor. Freud V<' müntf'siple
riııiıı fikrince hi(,' IJir j...,teri anızı yoktur ki tenasiillf' sıkı 

nıiinasf'bette olma.-ın. İ ·tninin ·t·bebini anlamak İ(,'İn rulıi 
talıliJ yapı~ · orlar, bn sureti ' unutulan H '' söylenilmeyen 

sebepJeri nwydaııa çıkarıyorl<ır. i.; tirak tecrülwleri == essai 
cLı sociation·ıa da sel,ep meydana çıkarılıyor. Bunlar i~terj 
ımntıkasım daha ileri y" µ:<itCırdüler ve erk<'n hu rıarnada 

p. y('lıOf?:<'DP ==fikri :-.eh plcriıı ehemrniyrtini meydana çı

k<-. rdılar. Bil lıa~sa Bleuler'iıı -..dıizophdnic ismil geni lrt-
L l 

t1g1 erken hunmna. Yung a nazaran i ·teri ik iki h<'nı. ire-
dir~ lllfll~<'l "rİ ruhani ( psidıog(·nt') dir. 

Gross de, rl delilikler için de Freud un nazari yesım 
tnvi<; <'tmektedir. Bu p..,ikozuıı devri ınihanikiyeti. seriri 

vahdeti IH'\'<'<·aıı e~a~ına i.-tiııad eder. <leni olmanın araz-. . 
Jarı bile a ·lan mlıidir. ~\fe:-;<'la muhtelit ~ ki1l ·ri idt·oj n 
bir ihtilM mah.-ulüdür. 

Psikozlarm arazlarımıı ve billrntisa hezeyanhmnm t•'

.:ekkülünde ruhi hadi~d<·rin t "··İri oldu~u $.?,'Ürlilüyor. Lü
kin bununla Freud"<_. yr-rd ıı ır(i~,, l·adar hak Y<'rdifrimiz 
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zımıwdilnw..,in. :\lizarııı: g"<:ıııi~ lıf'Y<'ı·cııılarm= lıatıralarıı. 
hatta krbi · <'njıı biJc lıPze~ anlar üz<'rİııde nıiie"'. ir old t
..::.uııu lwr Priri~· at<;ı bilir. L,ret gil>İ <·iııııet te ~alı .... ın ibi
li~~<'1İnİ nw~rdaııa çıkarır. Amma Freud gibi !"'<·lwp tP odur. 
ihl<: t<ı odur diyemeyiz ... hat1ralarııı hir 'ak·a ı ~uurhı. 
"'mır uz. :;uııraltiyJe ınütc<'~~ir ettiği taınanl<'n tayin P' ilı=>

mcz. Hatıra bir kararda kaJmaz l i ... ('alkalaııır. zaman za
ı rnıı unuU uklarımızı ıwk <t~İk<lr olarak hatırla abiliriz. 
Tı'<':-i"'lirk , u§:urulmuş ııic·<· lıadiseler lıatıramıza ~ümülür . . ... 

!...alır. BilcHrnra batını~ bir lf<'mİııiıı enkazı u satlırna r·ıl -
tıfrı !!İbi :-;uurumuzda hlitü11 nızulıi~ iP twlirir. Fa1 at lwr 
z<ııııan ,.c i~u,nildiği dakikada ırfü(ilnı<'z. Bazı i .... teril'"hr 
arızalarının lll<'B~<·iııi ıwk iyi bilirl<T. L<lkiıı bir <:ol larında 
ıtz<;ok bir yorguıılukla. lıypııos<·~la, I• rı_.ud n'ya Franl· 
u"'ulik psiko-<1ııcılizlf' hatıralanııı uyandırma! kabif < lur. 
Bazıları da ruhi ~-wlwbi hüshütüıı inkar ederler. liirarnat 
f'tti~imiz nılıl usullerle J,, bir .. <·y kP ,r <'rl<'ıw·yiz. Oha] le 
tanı ·i.-rnaııı sdwpl<'rle nw~ dana µ:el mi., tir. Freud P gi~r 
..... ·}whi meydcııw <;ıkarmak 1edavi d<'nlf'ktir. Biz<'f' t _r)p 

<kgil... p:-;ikoj<'ll olduğunu an1adı 0rnuz p .... ikozların .ifa J'" a
biliyeti ~wb-'plPri hu tarzda tamnıal la= tıııııınarnaf la d =-!!i
-:-İr zanıwdilm<':-;in. 1' len~<' i hu., ustmda iyic<> 1 en n t·ır cdP
nwdiğimiz ,·ak· alar çahu<'ak µ:cçiyor da p. ikojeu arazları 
lıakkmda pek mükemmd t('IH'\·vCır f'ttiklerimizin d<· <'W -

lPlT<' de\ arn dti~i ıwk <:ok görülüyor. 
Hulıaııi bir t romaıım hatırada tesbit olunma. ında id

<IPLiııiıı ı ' İri olmadığı gihi her sidd tli tronıanııı da < d -
l'f-'<'(' mühlik te:iri olması ~art d'"'ildir. Sidd tli hatıralar 
kadar malıfi lrntınılar da tehlik<'li olabilir. 

Freud a µ;ör<' ruhi troma µ:ihi t<>ııa . üli arzuntııı 1tı a 
·dil ·mPyi i d<' psiko-nörozlarnı m<'ydaııa <; ıkrı a ma ... jh 

olur. Psikanaliz n'ya rilycı 1abirl<'rİn<' müracaat ı < ilir"' 
bu i j nı '\ daııa <'ti arnıahla hi(' bir ırüdiik olaınaz. Freud 

<ırl a:ıa~<'a. ıııüıl<l!"'('.ı, ·tl<·rde do:-;tluklarda hile tına ülı 1 ·r 



282 

kök buluyor. P ycho-analyse bizim ırzımız ve ~erefimiz 
diye takdi~ ettiğimiz ha a ait ., uursuz bir i<'na ii] duyu:ıı

sunun zamirimizde saklı olduğunu isbat edi~ or. 
Burger; içme deliliği (dipsomanie) kendi cin:ile çiftle~

mek arzusunun örtülü bir ş kli<lir, o ayıp har ketin uh i 
bir tezahürüdür diyor. İlerde Froyidizm vc p:-,İkaııalizdf'n 
tekrar bahsedeceğiz. 

Daimi rubi heyecanların; hahu ·u ruha dü~künlük~ <;<i
küklük verenlerin ruhi ha.-tahklar hasıl ettiği muhtemel
dir : keder ve ka~av~t vazomotörlere tesir e<l<·r. oradan 
dimağ igtida .: ı da mütce. sir o1ur. BaJanp:1çta bu tcgay:ür
lcr vazifevi görünür. Fakat bazı gayrı nıü~ai1 vak~alanlcı 

nwşum tesir uzadıkça damarlarda uzvi t gayyürl re dwp 
olur. Teess ·ır ve heyecan ha talığı d<·mek olan ııeuro .· p~ 

traunıa ve folie maniaque dt~pre ·Rive mah'illeriııde art•~

riosclerose ne kadar erk n olur. ~ vra teniklerin. m l(tn
kolikl~rin yüzlf•ri ne çabuk bnru., ur, dişleri dökülür, sa~
ları beyazlanır. Vahim bir ncuropathic hamulr ·ile dünyaya 
gelen adaınlarda tPreddi ni . ane~i olmak üzrre vazonıoti>r
lerde de cibilli bir taJ arri.bivct olur: onun İ<"İn daha gt·ıw 

) • ' 'il 

ya~ta . aka] larında ince damarlar belirir. 

Keder ve ka ·avet vücudü yıpratarak da "inurtiıı iııki

.,-afrna sebcb olur. Gam Ye elem ~ üzünd<·n i., 1 iha kalmaz. 
uyku azalır: vücud yi h' lcnenwz. giiııd •n günt"' c·rir. 
nihay ·t rnhi ha talıl,.. patlak vnir. Yorgunluk dima 0rn ::-f'

lamctiıw f na tesir eder. [1 akat dimağın a~ıt nıütc'f' . İr 

olduğu gön 
00 1 iizüntü Ü, «surmennage moral» dt·<liO-imiz ruh 

yorgunluğudur. Bir ahı dimağile ıw kadar ca lı;;ır~a çalt -
· ın uniyetinin ahengini, nıuvazenr . ini hozan hir :-.ıkıntı a ... J:'ı 
du 'maz. Halbuki ruh YOP"tııılu ;;.ll bir ıkıntı \'ı iizünt ii . . 
du. gu ·i. le . ah . ı muztarip ·d •r. D ·di~imiz gibi İl!.·t ida lıo-
zuklubı daha zivad<· büvle v rgunluklardan ol11r. \ ıırnd 

u .. • • \J 

ründeıı günt' ·rir: k ·ndi k~ ııdiııi Zf'hirl' r. ~iddc • t li he Yf'f'all-
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lar, korku, narnu ve hay iyete teca üz gibi manevi dar
bPler, sevilrn bir vucudu kayhedis, aşk ıztmıpJan~ efalP-t:; 
aile be lernek ndişeleri~ ifltt!" v<-' ok. ulluk:; akıl ha · talı -
larınm sebep! 'rindcndir. 

İnfialin her çeşidi in arn çıldırtmaz: az <;ol· ihtira-... ü t 

olmak arzusu. insanlarn fazla muhahh<'t. vatan a~kı. v 
:ı ~ 

ba~l alarırn dii~fınnıek gibi n<'«İp duygular o-elebil c ·k Ph-
likekr<' siperdir. LmumiyetlP benlik ve hodbinlik «Egoisme 

et egocentrisme» hilaki: asabi hastalıkların "'eh pl<'rİndPndir. 

Titrek inme (paralysi,, agitante) nin. choıPnin: h 1 
hyst(~rie ve traumatiqtH' neuro~e·ların hidayetinde ·bep 
oJarak maııed bir i<'sİri buluruz. Kokra zamanında k r
kudan i~terik kolera w·c:in·nler pcl. .. çok olduğu o-il>i ku
durmuş bjr in.-an gürm<'kteıı müte('.:-..,iren l u<luran'' :,on
ra e~· i olan kuduz eklinde isterif<:.r Hysterie rabiforme 

~örül müşti" r. işte h ('r µ:ün 1 <''ad ii f <'dile ıı binlere c ;it ~ı>
fal etleriıı her hiri, hatta bir iAıw Jwtma..;;ı J)il mü tPİt 
olanlarda ruhi lıastalıklarııı zuhuruna seb "P olabilir. 

Zihin ~ o rµ:unlui!:u (,, urııı eııaµ:e İt<' il e<'tuel ) d<' ·ol- d fa 
psikozlarm sebebi olur. Kraepelin t ee:-silr VP ıw: -..izlikl 
m üst erek :t,İlıin 1 orgıml uJ.Jarı ~ıhlıati ilıl~11 <'der dinJr. T al-

3 .. ( ... 

buki bu~üı1 insanların yüklendil>-i fikir yorffunlulru ıı" ka-
dar fazla 1.<'('.. ürle hen herdir. Fil d foali. ' timiz yüzünd n 

dimağ lıü('r~lPrinıiz <_·ok arl'c,diyor. ':ok yıprarn. or. gıda 

\'" i.tirnlwtla bir dPr<'<'f' e kadar lıtı nı 1a\ iz PdPI i]i, onız. . . 
ı~akat t<'hlik<·nin hüyüfrli <;alı-..makta nım affaki. r>tİn ... ·11 -
lwli oldugıı vak.alcırdadır: 1 1for!"ia('ılar. ha a ı ~unu o~ na
ya ııl ar. spek ii l ati>rl en k o 1 d ıı;!:u gi h i µ.i bi .. -J 

Fikd gerginliğin t' n 1alıi1 1 wti<·cı. i ıwvnı. t(·ni< ir. al ıa 
bunda da ist.idn<lın 1e irini unııtmaınalıvız. h·ki uı 111 ın 
müt ·rakkiııin cok calı~rnahlaıı. fikrin <'ok vorulı rn-..ırH an 

' . ' 
İ)t•rİ <re}fliıljnj :t;(llllH'd 'fl lllİ°ltf'fla'-'."I lar ardı. in er 

;--

hali · o itil Httcıdır. Bııgi'ııı < tıla ılını~1ır ki p_ı·n' nıl par: 1~ .. j 
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~ i ~'apaı ~' alnız fr .. n!!İdir. Difrn ,,,,elwplerirı ::-mıı 'e a ::-ali~ 

t•·sirlni bil(' ~üplH'Iİ ... a~· ılır. 

... \le~•·l<t zatf·n l'reıı!.ôli iknı l'ikd . org:uıılul ,. '<' ıztırap 

altmda ycı~ar~a f't·l<·i umumit mliterakkiyt' daha kola~· :a
kalaııabilt·cefrini l>İr cok mii1•·lrn.·~ı!-ilar iddia etnwl...dedir. 
Bu <'İhtt<' hi<; ·lwmmi~· ··t 'ernwycnl<'r d•· az d•·ğ·ildir. 

Trornadaıı ..;onra µ-üriilt·ıı nıh 1 lıa~tal1H<1rda ( IH'\TOZ 

tromatikJnde/ ki (tüt \f' tazminat almal~ ümit \'t' arnı~u 

lıa~talarııı rulıl ..;pJ<'ım 'tlcrirn· t'Yİ te ~ İr •·tmİYor. Bir rnk 
• • 5 

a liın 1 nin d•·d i~· i !!İ 1 ıİ bızaıı ıtı vndiği korku. aAı r Jı a::--1 al aıı-
d 1ğı zau ıı ı. <;al ı ... auıa ~·a rnfrı. "kmd.::siz 1 alacağı hı y~·u~u~ 'e 
aileııiıı mali\ azi. dİniıı frııalıfı~psydıo-ııeuro..,e·un nu·~· daııa 

«ıhna:-.ıııa ~elwh olur. Zat<:>n ha tanııı fikri kınnt'tİ a:--afrı 
-' .. ) v 

i "'" tronı a ı ~ oıa. · lıkla Jl<'\Tozu ha~ı l <'der. l Ia.-tal ı!b nı f ,üy iit<· 

bü rüte IH rk e::-e an 1 atan \ •· nrnrıı z 1 a ldıfrı f ·hih·tjn azaırn'-
• l 

tine dair bılpl<·rdf· lıa~ ret ' <'f'kat u. '"arnlırmal... İ;:-t<'y<'ıı 

hasta h 'rk•·~d•·ıı ı· , . .. ı kendine f'<·rnı t<·lkiıı _'apar. l <) 1 <> 

. lüuih'kongre irnl<'. müzakn<-· İııu bulunduğum bu ıne::-e

led•· rnütehc1"" ·ı bınn lıep-..i harp ıwvrozlan ,. ' p~ikonc\'

rozlarmın ~ifa ·ab ola ·afrrnı '(> t kaüdive 'nilnwk mu va-,, ... '-' . 
fık olmadı0-ıııi kabul Pt mi-..lcrdi. Bu t lraüdi,·<· Ye tazminat 
m•·: lelt·rind<.. ttındufrtı ~il>i ~üz hnlama~'"aıı ha 'talcırda 
hakkı ihkak J>:--İkozları paranoia q u•~rul nt) doğuruyor. 

Bi<:arc ha ta haklı zaıııwttifri davayı kazanama~ ı:--ını ha
ki ınfrrin t arnf!!İ rlifri ııe. avukatınııı a('zi n atfediyor. ka pu 
kapu dola~ıyor. ı·lind ·ki "" n "'<'r ctiıı kırrntılannı d<ı 'i
yor. Hakiki bir ııwnıun olu_-or. 

\ orgunluk Jwr zaman duyduğumuz (izdür. 1 la:talıii:ı
nııı :<•b 'bi k('ııdi ... iııdı·ıı ·e aile. İn len :-- rulanların <·o!!;ım

<la <;alı;ma. ı ittilıaııı <' li1ir. Bu ... üplır"İz mübal<iğadır. H•·I•' 
bizim nwrn leh·tt e ,·ol ralı ... mafra ve ~ onılmağ"a daha lıı·

nüz kim:e alı~nıamı-.Lır. Ciind<· dürt ·aat kal<'mİnd<' 1'»

vit ve tein izd ·ıı ik ı-t rnlı ına ıuı ~·or~tmluk . aymılara 
rnk te. adüf t·di, or ız. Uiıucı~ ·or!!:uıılu2umı --a~farn htl'a-
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]ar lwrnc11 bissctmczln. <,:alı~nıııkd~ııı ':alHıl - , · onılanlar 
zat<'ıı nı i.i tereddi ve nı üs1Pit1 ı· rdir, d Cı ıı ~· ı:ıya yort!tı n ~<' 1 ın İ~
lerdir. Mektepli yorgunluğ·u - snrmeua~e ~eoalire ': <•~ra 
daha ya~lılarda µ:üriilcn .·ttrrncnaf!:e pro!'t'. :-.ionrn'J "iddl .. <'

lwblnd<'n ıcl:lkki olunamaz. IJaHa Charcot t1wn ııwkPp 
yoq.(uu l uğn11;J çok iııa il rn aın ) rli ~ or. Rabiyer (orı a ııw h c'p

lnd" \ ' Ol'!!:tı nlu k za nn olundu ~un d cıı ı d cı h cı n zd ı r d<'di frj !J:ihi 
• c ' ı r , 

Bergson daha ileriye µ:iderck (dçıhill zeınlH'rP]d<>rinizi dalı;_ 

zİyad <' g<~riniz. \·ornrn.fra C<' IJ n·diıı İz. hi 1 i iliz ki Yor~mıl u l ~ 
. ( ) . u . ' 

hn usnn ıııodası dcğiJse de at1 yonılaıılarındır) dcıııekte lir. 
Zihin yorµ:unlu~uııdan şildyı·t <'dı-nkr ~· arad11ı -; ta rıılıl i1ü

Yl°ıııw~i gnİ kalmıs, zayıl' lwyiulikrdir. Saü·lam <'o<"ııfra <·ok 
j~ yı·rili~ın· k<'ndili,Airnİen te~ılwllil.. µ:"li r; ~ln:-t(: dal![a ~(·
cer. , · or<ruıılu!!:u hüdc('(' karsılar: o lıalde diırnıı-r , · or~·un,lu-_.. . r-ı ( . :-. ;- . ;-
~ll yulııız müs18İtleri hasta ed('n ljir ..;elwptir \'(' Berg on un 

d('dip:i ~ibi İstiklrnl diıııa~ı ~ · onılınu~lmın dl'~İl. ~ ·untunluk
d<ııı l..:orkııwl...s1zı11 <:alı~Hnlarıııdır (Grasset) . 

Hap~ (Haft). - Huld lıasıalıkLınıı ıııı-~· d~ımı ı; ıl ma..:mda 
eh('lllınİ~rctli bir aınil dı~ nrnlıpu ·lu!..tur. l\l~ıhpu-..]arın 
IJir <·oı~·u ind olarnk Yiiklüdi"ır. Mulı lıa..;talı!!:ııw ı•:-a-.pn i-.-

·' (' • <. 

tidadı \7 ardır. uyµ:un olınaynn dı~ tP~irlı ~ r lıu Jw..:tahkların 
inl..isafııw s<·lwp olur. O lıald<' lıı.ıpi~luırn+nle ıwk (:qJ... 
p:--İ k ozl<1ra tt'-;adül' edilir. Bir keıTt' ı:o~tı lw p;-;e ~irmezdı•n 

Y•' ~ıı<;ıı y<.pmazdaıı evn'J nw<·11u11 Yeyn >-.ydıopnthe dır. 
ıııütercddidir. İkiııcisi lwpse f!ll'f'l' ~· iı-r11Pz ilk 1( ' ('~ :-- iirl<' da
lıa ıı:alıb'ıın olınadmı <;ıldmr. Su(·u ~ ap ıl...1nıı :--onnı pi-..
ın<ııılık. ıırnhldıın1ye1 J · orkusu~birdı·u hin· hiirri~ · e1teu nıah
rnı ıi, · <·L ..,jııiıfrr<' fena tc~ir <'d<·r. (' <"iiııdi (i ıırnlıl t'ıınİ\ e1-. , . . 
t<·ıı suıırn uzuıı t'Üreu haı>~İ <"':-ıw..:uıda lı<ı:--ka t·ı·-..it einnd-, ' ~ 

l<·rf· ıııüptPlıl olur. 

Sıını ~ apınadan d<·li olanlar ıwk <'ol ı ur. Bmılarııı icin
dl' eiıııwti mwak :-:ıı<_·u yapııwa forl ırnı , . ,!rılaı hır oldııfeu 

µ· ilıi lıakiı.ılı·r iiııiind<·ıı µ:<·<:tiirj \ ı· .. ı l ık -.rı f' l:ırl a ııwhl...uı ı 
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olduğu halde cinneti fark edilrniyerek neden ~onra mah
pusiyeti ("Smı. · ııHla delili 1ri aııla;;ılanlar da nadir dc,ğildir. 

frselcl. meyhanede bir arkada.;ını öldür n hir kJ pd küreğ · 
mahkum oldukdan epi zaman . ura hapi, hanede di:'·<'r iki 
arkadaşmı duvardan çıkard1ğı tu~la ile yaralayaral hakimin 
huzuruna götürüldüğü vakit bizzat mahkı\mun avukatı mü
vekkilinin fikri clametind n t'miıı olduğuHu södemis. hal-' . 
buki su<; esna ında çaoTılan hüktınıet doktoru yaralıpuıın 
o esnada tabii halde olrnadı§:ını. hir müteha:sı~a gö~teril-

Li , .._ 

,·e İ ·abet edilmiç;, olacağını öd~me, i üzerine n ü:ahecl<--
" u • ~ 

mize göoderilnıi .; ti. Cinnetini aklayan \ e yaptı~>-ı 'w .:u 
itisafi fikirle yaptıO-ı halde arho. ]uğa atf~den kıptinin her 
iki suçu yaparken de tamamen per~hut(~ bir m cnuıı ol
<luğu meydana c1kmı.~tı (, 'i.Ji mü ·amereleri) . 

.\ievkufluk p ikojen lJİr cok akıl bozuklul larınm uı<·~~

dana <;ıkına ına eh ptir. \lı tığı · 'rb" tlikten birdenbire 
nrnhrum kalmak, taliind n emin olmamak ihtimali; yap
tığı hak ızlıkdaıı nadim olu-.. ı v korhrn<' cezalar ruhi hali
ne feykahide tehlikeli tarzda tf':.;İr eder. P. ychog<'ne ha~

talıkların . ilk örıı <>-i alaca karanlık hali etat crepusculaire -

Daemmer zustande dir. .ok d fa mütereddi zemin üzeriııdP 

olur ye ilk bakı~ta lıy tı~rie intibaı verir. ~u(;u ~Taparb·ıı 

yakahmmca birdPıı bin' teheyyü<" gö. terir. üstünü ba~ını 

yJrtar~ bağırır afrlar. baygın dü~er. bir iki "'aat ~onra rnk 
defa bir uvkuva dalar. Cvkudan v va buhrandan ~uııra .. ... . .. 
genuisi hiç lıat1rlamaz \ <'_ a hınınlılr tarzda hatırladığım 
t>ÖYlt'r. bu ·irnwt tabJo u Freud un ffÖrnwk i. t<'difri !!İhi • <- l 

arzu unun yapılma ı- unschcrfüllnng iciıı bir P"'. r <·}10..;ı 

<l r. ek hata etııwmi oluruz. Mü<'rİml 'rİn nweııun !!,-i)riin

mek arzu u moda ofalıdaıılwri im tarz la ddilikl<·n· ıııii:-
tf'rİ ('Oğalnu~tır. .\nıhıtlcır mü\ ·kkillcrini11 ll(' <' . ııa ~ ıııdn 

gü~terdiklcri az <·ok a, ahi:<'tİ müdafaa ..,jJ<iln nıahımıııda 
kullannwfa c\det Pt nıi-..lt·rdir. rtık lwr .' 'rd<' tinıarlwrn -
l rin 'aııı ıra nıiininı ı wnıunl:ırn rnah~u nuılwfaza 'ı •r-
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leri de yapılıyor. Mücrim hastalar ; hasta oldukları için 
hapishaneye, mücrim oldukları için bildiğimiz sinir ve akıl 
hastalıkları müesseselerine konamıyor. Buraları tabii ha
pishaneye benzemez, Bir mücrim hapishanede kalmakdan 
ziyade bimarhanede kalmağı arzu eder. Yine bu ha pi · 
,·innetlerinden situation psychose'u vardır ki vasata uya ·ak 
tarzda hezeyanlardan ibaret had psikozlardır. 

Kapanmanın ilk günlerinde delirium tremens.ler, 
menşei ruhi histerya1, saravi veya sarayı andırır teheyyüç
ler, hususile ieessürlü haller (ziyaret kabul etmemek, in
zibata riayet eylememek) görülüyor. 

Tevkifhanelerde kısa devam eden bu türlü ruhi bo
zukluklar az değildir.Bernhaym hezeyanlardan, hezeyanla ka
rışık hayallerden şikayet eden mevkuflardaki hu hallerin 
hapisle münasebeti yoktur diyor. ...\sıl hapi · psikozu de
nilincr uzun müddP-t mahpus lrnhmlar<la bilha a bir hüc
rede yalnız başına kapananlarda görülen anlaşılı yor : pa
ranoyak ve paranoid psychose lar. Hastalık yayaş yava · 
l)üyür, hurafa ve hezeyanlarında adliyr memurları. hapi.'.'.i
hane gardiyanları, hakimler ve mahkemelerle bir hezeyan 
~i"temi vardır. Böyle psikozlar<la safdilanr un~urlar da 
inzimam eder: mesela af psikozları bu eimdf•mlir. ~ IüeL
hct mahkumlarda seneler geçtikclen bir müddet !:'lOJHa '"a
yet kuvvetli af ümidi başlar, yakında affedilecP-ğini. hatta 
bir hizmette kul1anıhıcağım, mü<lür~ gardiyan1arııı muame
h'lf'rinde bifr drğişiklil başJadığını iddia ~der. 

Sirayet: -Contagion mentale - fizyolojyai ve marazi hir 
ı; ok asabi haller bir ~ahısdan diğerine ·irayr-t cd r. ira
etten maksat taklit değildir. Taklit ~uurlu Yt> ira<lidir.HaJ

lmki sirayet gayrı ihtiyari o]ur. En basit fiz~ olojiyal a~ab1 
harrketlerden tutunuz da en karışık ruhi f:ikir],'n' kadar 
irayd olabilir. Bir iki defa e~meyr-ıı bir adamrn kar~ı--rnda 
liğ~riniıı de c~IH'llH'~C ha~larnası f'izyolojiyai bir ~ira ., tıir. 
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Cam1de herke scs~İz<«' wıınaz l...ıla rkcn lıiri~i üL,fırür <>k
~iirmez arka arka,-a bir cok ü},.-ürükler i~idilir.Ciilrne. afrla-

• .) .. ,, 1 

ma da saridir. l re i<;İıı g-ül<lü~iiııü bilmedi~iıniz l,ir adamın 
delice kahkahalarına iptida ha~ retlt· baLırız. hatta a~ ıp

larız da... Lılkin güJme~iııd<· <knım et ~iıı. bir m Cıddf't :-on
nı isteme~ P isterrıeye biz dP gı'ilmcğ<' 1rn;larız. 

Kaşrnt1~1 olcın hir adamın l a~11Hl1;:!· ıı11 gi>n·n ~ağl<ırn bir 
adam da birkar dakika ::;oııra a\· ııi ihtiva<"ı dıınrnıfra ha:-:-... .. .. .. ( ~ 

lar. kaşııınrnınağ·a <;alı;~a bil<' bir zammıa kndar mlı,~tıffak 

ol ur. bir müddet 50nra ilıti yaf' halin İ a 1 ır. Y<' ni lıa n't tath , .. ) ,, . 
tatlı ka\lınır. Hak:eden nya talimlt· yürü~ · t'll IJİr :;ah~ı ~t'~T 

ı·derkeu İıı~anm bir a_ 'ağı H'~'<:L hir kı~ım <'tl<·rİ: a~ ui ha
rPketi taklit etmefre ba!-ilar. Dan:-- ~alonlarmda nızhaudm 

(J ' 

h\Tak nağındcri (;iftl ·ri yerindı> o~r ııat ınağa. ~onra lwp~iui 

<:ift <;il't ::iH; ratmağa ba~lar~ \ 'ataıqwn naııe t<·z<ılıürl''I' ara
~mıda birinin « nı~asın fnvadı lıiıılncr ak~i seda il<· kar-. , . 
~danır. 

Btı suretle <ık~wlt·r ~ t(•ha .· ..,(l~icr. iradi har<'I t>tler. lwtta 
IH·yernıı Vt' rnzilw gilıi t·n karı..;ıl - i-.,l 'r ~İren t't ı-dPlıilir ki 

. : .. (. :'I ... -

orduda an·nıi vf·ya rniltcr<'cldi a:-'knlniıı ilk harp ~iiriil-

t iil('ri kar::1ı~rnda µ:ü::;t<'r li~i korl tt \"(' ürl (•klik tpJ-..iz tt'l!!raf 

sürat ile bütün ordu va , ·anlır \" nwııc!-..ız n·n· l)uz~uııluk .. .. .. . 
~·apar . .\iulwrelwdf' lwzguııluk. paııik n ·kadar kola: olur. 
Orduwııı bir kısmında gürül<·n ürk ·ldi~iıı üııiiıw gt·ı·ile-

... ' 

nıcz ~ " korn ordu ku-.. <ribi dağılır. ~likoıılarra ~il<llılı a-..-
'" . 

k "r bı r.ıııa kta ıı ' c tf•:-] i nı ol mal tan 1 ı<ı~ka IJ i r :--t'\r d i'ı .. ün-·' .... ~ . :: 

nwz; ::--ih'dıırn atan ka<:ar: IH' vatan ıııulrnlılwti. ıw ınillı·t 

~wrr.fi. IH' ail<· 1..aygusıı. ne İn:-'anlıl ,.. lwY~ İHti lıİ<' l>ir '""''\ . 
.) *' ao • • 

hu buzgunlufru dıınluranıaz: <ırtıl ,. o ordu <1<-fril.i'ırknıii. lıir 

k o) tı ıı : ü l'lb ü d ii r. 
Bir !.!f'H<' hz bir ada mm ayağına fo t aııH·li\ 1111 i Ta 

( , . \. . 
t•dilirkcıı hazır bulnnnnı.... l .. ı·ııdı (l ' nfrınıtı a r ııı ıırnhalliıı-. . 
dt· d" ~iddf'tli a~rılar lu_ rarak ~- ;.ıtafw ~ atuıa~a ııııTlıtır ol-
lllll\'· Bir I..ı:-:lada il ,.. i apandi-..i anıeli~ <ıtı ~ apılınal...l:ı a-..1...c r-
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krin pek çoğunda salgm jekiJdr appr.ndi('itc a iJ-nları !.!Ö

rülmüştür. Açbk: şehvet. lu~yif dt· ~aridir. İştihalı ycmt>k 
yiyene baktıkça insanın i~tihası ar,ı}ır. Başka .... mın tatlı 

tatlı su içtiğini gören susadığını his~eder. SeYİ!;cnlPrİ. üpü
şenlrri görmek dPğiL r<"simkrinj :--e~Tf'1 nwk fıile .... p}J\·,·t 

uyandırır. 

Müşfik heyecanlar (]H ~aridir. ( :ocuk ndide--inin lıo~ ıııı
na sarılınca karşılıklı öpücükler ha)ar \ ' <' ka1p1Pri11dı> l}jr 
şefkat duygusu hasıl olur. Kahranıanhk. do~ruluk da :-:İrcı

yete müsteittir. .Zelzele ve yanf!:m ~ihi afet krden . onnı 
kazazadelere karşı bir ~:.oklarında . ad ~<'fkat lrn~1ı olur. Bu 
psikolo_jik dakikadan istifade <~dilir:-ie bir V>k iaııe 1 plei
nabilir. Bil<\kis vakitsiz istenihn·w k1m!-.t>Hİn ho~Luıa ~· iı ın~·z. 
keı;eler kolay kolay anlmaz. . ., ~ 

Katil ve intihar da sari sa~ılabihr. \ akıa lnınlar ilıti
~ ad jşlf'rdir. Fakat az çok ~üq!ü V(' modaya taJ,idir . . \Iı_, 
'Pl<I hir müddet lıcp rovclvPrle. bazaıı da ~ıd' zdıir ,-<·,·a 
haska bir sede katil veya intihar ,·uk ua gPlİr. i nt jj ıarl«.ır 

~ :ı; .,; ... ' 

Napolyon ordusunda olduğu gibi hazan ~alµ:ın :;eklini alır. 
Napolyon y<"vm] bir emirle nıüntı>hirleri Yatana ilwıwt ''t

nwkk ittiharn ederek önüne ~<~(.:ıneğı: <1;ah.-m1~t1. 
On sene cvYel ınt>mleketimizdl· de intiharlar <:ni!; Jını:-tı. 

Cazet<'l('rtıı intihar vak.alarırn yiizlen-" rf>:--iınl<--rilr· t<ı::-, · ir 
<'disi ff('tıcleri adeta üzen<hriyordu. 'Wddciumuınili~·ı· vaki 
mi"ı~·ac~ıat;ıııızla gazctrJenfr ir;t·ihardan 1>ah~ \·a~ak ı·lilıni:-- i. 

(. . 
1-lcll<'ı dc·,· anı cdc•n bu yasak ~ lİ7iiııd('ll intilwr :--al~·111111111 
i)uii alrnd1~1111 alc.\kadarlar ı,ilir. 

~İJl<•nıalar ,.,. tiyatrolar da a~· rn :--urt>l ı,. kadırılarn. ı : q

c·uklara ve mwbilf'r<' f·na 1e~ir t>dn. ı"Pr~ıklı ' •. < r ıl"lı rı -

ıııanlar bir c_:oh kadınlarda 111'\ rozlar lı:ı--ıl <'t ı11i-:1 ir. 
T<"lkinin t<'sİri d(' !.!.:<'ni;le~' ''rek :--. alµ:ııı halfııi aldı!!ı ': ,ı.._ 

µ:üriili'ır: nw-..c•l<t l>ozµ:uıılnrda ilk <l111il hir ka,; nıiilr" n·ddin· n 
korku~u ,,. !nı korkuyu ~i>/lı· ,,. hcın·kc·ıl~· lıa:-ık a hrııw 

a--ıluıııalarıdıl' . .\kzlll'p ~cılµ:ııılıırı İın:ıııı l rı\ 'ı • tli. id:mı ıv: 
19 
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çok aşağı haJkta olur. Politika mutass1plarında da bazı ön 
ayak (lider) lerin telkini kmTvetli olur. 

Halkın kitle halindt> müteessir olduğu vak~aların mi
hanikiyetiııde iki amil vardır : Telkin ve taklit. Ht>r ha
disede de elebaşılık eden ve kitleyi sürükleyen yarım 

akıllı birkaç mütereddidir. Telkinden maksat kitlede gerek 
hareketle, gerek sözle şiddetli bir teessür uyandırmaktır. 
Taklidin tesirini her zaman görüyoruz. 

Uç çağda beşerin tekarnüJünü takip eden tarih; kadın
ların daima uzatmakta bedil bir zevk duydukları saçlarını 
umumi harpten ·onra birdenbire kesdiklerine ve enseleri
ni traş ettirdiklerine şahit olmuştur. Bu moda o kadar 
güzel bir şey olsaydı zaman onu çoktan keşfottirirdi. Bugün 
her kadın seve seve saçlarım kestiriyor, uzun saçlılar 

çirkin görünüyor. Beşer takliJe fevkalade kabiliyetlidir. 
Taklidin te. irini her gün görüyoruz. Fikren yükselmemi , 
büyümemiş adamları kandırmak ne kadar kolaydır. Olgun 
adamlar görünü ·e güf; kapılırlar. Kadınlar erkeklerden 
daha kolay taklitten ve telkinden rnütee!"isir olurlar. 

Her telkin hadise i, h<'r uygun fikir ve bunların rem
zi halk için pek mühimdir. Korku, neş· e birbirinden ge
çer, geçtikçe ~ iddcti artar. adeta kolera \'e ttuın · algınla

rının şiddet dene inde old uiYu gibi korkunç bir hal alır. 

bir müddet ·onra yavaş yavaş . öner, ortada birçok mezar 
ve hatıralar hLraktıktan sonra ... Bunun icin lıalkta umumi 
gürültü birdenbire patlar. müthi bir tarz<la parlar. yakar, 
yanar, nihayet öner ... ön ayak olanlar halkta pek c;abuk 
büvüttükleri alevlenmeO-e müstait fikri ıray ~t sü lü keli-

• D • 

melerle bir ayet gibi ık · ık tekrar ederler : Halkın sesi== 
Volksstimme, srın mefkure i == Zeitgeist, fikrin kudreti== 
Macht der Idee. Çok defa haya0ı bir in tinat, kıskarn;lık, 
intikam, batıl itikadlar, m 'zhebi hezeyanlar kitl<>nin oyna
ma · ına, parlama ma eheL olabilir. J. ·it ekim üz rinden 
henüz yarını a ır bil<' gecm nıj tir: Hu ·ya i';crlertrnh· k ı-
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lera zamanında doktorlarm çeşmeleri zehirlediği ve mem
lekete salgın hastalığı kasten getirdiği halk arasında şuyu 
bulmuş. Cahil ve ınüteassıp halk hemen hastanelere hü
cum etmişler, hastabakıcı]arı ve hekimleri adamakıJlı te
pelemişlcrdi. 

Politika ile geçinen siyas1 elebaşlan, hele din kılavuzları 
gibi fikirce tabii olmayan adamlar (paranoyaklar ve para
noidler) güzel söz söyleme kabiliyeti, kandırma kudreti, 
.aklı amelden ıskat eden bir tesirle iptida en yakınına, 
bilahara daha uzaklara yayıyorlar. l\Talevavi namında bir 
paranoid Rus köylüsü mehdilik iddiası ile ortaya c;ıkmı:, 
Malevençina ismini verdikleri birçok ru ·lan etrafına toplamı -s . 

Bjzce asıl mühim olan akıl hastalıklcırmın sirayetidir. 
Cimwt sirayet eder mi ? Vakıa isteri JJöbetlerinin ~ari 
Dl<luklarıın herkes bilir. Mevhl<l okunurken hanımlardan 
birinde i~tcri nöbeti başlar. Ağ:lamalar. kaskat1 ke. ilnıeler. 
bayılmalar Lirhiri arkasından ~elir. Tariykat ayinlerind 
cezbeye gelen dcn'işler de birbiri arlrnsmdan akıp kata
kpsi haline düşer. JJysü:rie \Je sirayet yalnız ihtiladı nü
betlere münhasır kalmaz. Catalepsir, halluGİnatjoıı. nılıl 
t~zahürler ve inme hamleleri de 8İrayet Pd~bllir. 

Sar;a nöbetini seyretmekle diğ<~r bir sarahda nöbet 
hasd olmaz, l<l.kin başka bir nörozu. mesel<\ ist<·ri~ i lıa~ıl 
edebilir. Tikler. hele ç·ocuklarda, pek saridir. Ca~ rı ihti
yari burnunu cekıncvi adet eden bir Ü0'retnwnin der~aıw-
• ; J t 

sind<' on. on iki ('onık anll hale vakalmınıı~. l ' ""-"nw 
) ... . "" ~ 

hornlar, mün·bhiycler derhal çocuklarda :mi u· ... irkrini 
~örürl r. İst "riniıı rakıs hastalığım andırır saJµ.rnl< n orta 
rnil-da ırörüldüı>' ii ıribi rnünferid<·n sirayeti lnwün d(' •ri>riil-,,.., r t' <' • r 

ııwkt<·dir. 
i~tiha dalaletleri (toprak, sarnaıı, sümük, tüt ün yPme 

arzu.-u), semmi itiyatlar (i(;ki, morfiıı, tütün), hJrl ularıı1 
<:e~İtlf'rİ, de1ilcrd<' yemci y<'m<·me == stiophobie, m hinh)
li k ve per8(:cutc·lcriıı fikirleri; nwrazl tdıevvürl r, evn < -
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nin marazi şekilleri (hay' an .' evme == Zoophilie, vatan sev
< lası == nostalgie, bebeyi öldürmek == infanticide, büyüklük. 
.· ayıklamaları== megalomanie, müştereken intihar, ahlak 
dalaletleri~ tenasüli anormallik, (pu.., tluk. H -' ·i ·ilik, oro -
puluk) maraz! sira yetlen· müsaittir. 

Lakin delilik ba. ka~ına gecmez. delin, baka baka akıllı 
~ ( ~ .. 

adam deli olmaz. Hatta f'vvelce delilik geçirmiş veya 

müstait olanlar bilf' deJiler ara ında Ya\'amakla çıldırmaz, 
sade einnetin bazJ şekilleri birinden di~~rine ~eçebiliyor. 
Buna ikiz delilik== folie a deux diyoruz. 

Bu husu 'ta müteha~ ·u.;lar çol <;alı~tı. <.·ok yoruldu. 
L<•htf' aleyhte epi ~f'~ - ler söylendi. Regis, Marandon dö 

Montiel, ~ibi alimler hu hastalığa dair örne.kler tarif etti : 
jkiz deliJik deyince birbiriJe pek yakın buluınmı. karıkoca
lık. akrabalık. aynj <'nle oturma gibi aralarındaki müna
~ebat Ye az <;ok rnü~terf'k hayat 'ebehik iki ki .)nin ayni 
psikozdan ınuztarib olahilmesi anla~dır. Hele hu psikozlar 
iki:;inde a~·nı zamanda olursa folie simultanec denir. Bir 
türlü~ü (fe ~u : hirhir1le miina~t>Jwt Ye ~tkı tcma~ı olmavan 

> • 

hastalar ayni nıli~1 aiı zf'mİıw ..;ahip oldukları icin ayni 

fwbep taht L t<'~İrindı· <; ıldınrlar. lrnrnı folie communiquee 

denir. ,\leselil birin"i dl'J'a ha~talarnm \lmwt ha talı~ını 
bir ı\lehnıede , -cnı bir <:o~ ki~ilen' g:~<;İn'bilir. İntikal 
edeıı psikoz tabii .\klımdte daha ziyadP ııiinwlanmı:tır. 

\hnwdin t<':-;ırı kalktı~ı hald<' (,ile ikin('idc-. üçüncüde 

ddj]ik d~varn <·dı·r Y<' hat ta il,·rkr. Bir <,' f\ it folie imposee 

1c~<>kkül cd<T. 
' 

İlk önce l B9-t dP ikiz df'lilik Şönfeld in dikkatini (·d-
betrnişti. Pek güzd tcı . Yİ r '<' tarif '·tti<'"i hu <·imıeti, !"ar.:ıl

ma == Coın ıırnt ion p. ikozıı 1<•1<\kh ediyordu. Bir <·ho · 
tP~iri il ~\hnwdin lrn~talığı .._\ldımed<· ~t'f'ti{ııi :--üylü_ or
du. 1'an konuııu a~·oi za111anda ha ta olu:-urm. karıl ·ocada 

gcıwra! ıwnıly:.;it•. <ıll oli-,nıa ikiz dc>lilik lw..,:ıhına ~ıkı:;ıtın

Jal>ilir di: ordu. l lnll)lll...i oıı "-C'tW kadar hıı j.._jp pr>k ·iddı 
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meşgul olan Weygand; «/nduzierte İrresein - bitt<'sİr cinnet >> 
tabirini daha dar manada anlıyordu. Weygand·ın ikiz d('
lilik tabirinden anladığına göre mütees. ir ahı~~ ikinci 
deliren birin('i hastanın tesirine maruz kalmasavdı ~alim 
ralacaktı. En ziyade istinad <'tıjği nokta da ikiz deliliğin 

kan yakmlığ1 olmayanlarda, aynı tarzda istidat ~ö . 1ermi
yenlerde görülmesidir. Weygand~a göre psikopatik intikal 
dar manasilc ikiz deliliğe aittir. Weygand e ki müelliflerin 
fikrini. yani pı.;ikozun birinci ve ikinci şalırnta ayni tarzda 
olmasmı Y<' ikinci adamda valmz hasma dt>vam Ye te-. ;, 

nemmüvünü rcdetti. 
Parten Hagmer'in tesir yüzünden deliliğe dair söylPdikleri 

.;udur: 

1 - Tam mam\sile tesir yüzünden delilik (,'Ok nadirdir. 

2 - Tesir ile cinnetin kabul edilebileceği vak· ahır ir
~cn fazla mahmul olmadığı, yanj ~alısın evv<·lce mi.btaid 
bulunmadıo·ı yakalardır. Psikozun birinci sahı ·taki :--eHi 

t) ' , 

~e hatta hezeyanları intikaldf'n sonra diğer şah ı"lta da 
aynı va ıfları muhafaza eder. 

3 - Te:-;irle cinnette görülf'n vP kabul edilen hastalık 
:ekli ·ade paranoiadır. Tesirle cinnt>tin mt'vzuu olan me
sele o zamana kadar aklı tam bir adamda ha ta fikirJi bir 
ahıs tesirile hakiki psikoz olabilir mi ? yoksa karde.)erden 

biri manya nöhrti geçirirken diğerinin bir amensiyaya veya 
malihuly~ya uğraması bu sınıfa dahil değildir . . \!imlerin 
çoğu psikoz olmak üzere yalnız paranoiayı anlar. Bu ha. -
talığın ('rkt'n bunama zemini üzerinde hl"ıyü~ <'n .,eHinden 
tefriki pek gll<;. hazan büsbütün imldn haricindedir. 
Weygand ile Parten Haymer'iıı mütahl.alarını kahuJ ed<•r ek 
ikinci haHtalaııaıı irsen prk yükJ ü ise, veya ilk ha ta ile 
kan akrabası i P tesirle cinnet diye kabul ctm k l at· iyen 
doğru olmayacak. r Jakin Kraepelin. <" µ:ün~ paranoiada da 
bir a ahi ~ üklülüğiin hüyük rolü vardır. Bunlara gör 
t>rken bunamada da \renhwtin rolli p ·k büyüktür. Diyem'e 
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göre · ağlamların geçmi inde yüzde 71 i, erk~n bunamala
rın yüzde 63 i mecnundur. Mübalağa <la ol:a her halde 
erken bunamada yüklülük alimlerden pek ziyadedir. 
Weygand ın dediği gibi folie com ınuniqu ~e-ııin ir ·en yüklü 
olma ynn adamlarda olma ı art ittihaz e<lilir e i pek 
daralır. Parten Haymer'in rnütalaa:ıın a folie ·ornmuniqu / e 

pek nadirdir, hatta vücudu bile ,üpheli<lir. Her çeşidini 
tayin etmek mümkün olamıyor. Te irle cinnet tabirin
den marazi bir <'innet anla .ılmaz. daha ziyade etyolojik 
bir tabirdir. 

Swenfeld~in de<li ği gibi bir p-ikozun intilr aliııi kabul icin 
u noktaları halletmelr icabe<lcr : 

Birinci ·i, ilk ha talan anın ikin<'İye t e"'iri olup olmadı
ğını göstermelidir. 

İkinci i, pbikozun iııtikaliuden evvel ihncinin fikren 
·alim olduğu teeyyüt tmelidir. (Kan akrabahirı 'e ir i 
mahmuliyet te -irle hezeyanın kahulüıw mani olamaz). 

Üçüncüsü, birinci il~ ikincinin p il zları aynı eriri 
levhayı gö t rmelidir, ade inzar hepsind' bir lamaz. Pa-
ranoid p 'ikozların hepsi aynı tarzda y ·etmez. 

Dördüncü ü, birin ~inin t . iri kalktığı halde de ikin i
nin p ikozu kendi ha ına .., . rini akip «>tm lidir. 

Km\ etli t Jkin te iril~ pek ~ağlam l'ikir]ilerd' akıl 

hastalığı olduğu nadir d ğildir. 
Bir de . -+il dcği~tirmi d ~ lilil == folie transformee var<lır 

ki Lirnarhanelerde u-örüldü~ü o-ibi Lirind ıı bir ha:talı 
~ 

ı-;ekli <liğ rine ,·e<· r. Uir ıne ·nun arkada:--ında gördüO-ü 
tezahürleri 3) n ·n alır. H ·l' hapi · ciıuwtl ri gibi p ·ikojP-n 
p ikozlarda hu hal dalı< ziyad~ olur. 

Folif impo .... f~<' <lenileı d · birin<'i miie~ ir olan ha~ta 
uzaklaL tırıldıO-ı lıahl ikin .. idckj r il OZllll ) ava ~ava~ v ·ya 
cahucak zevalidir. 

Billıas:--a iki:t. del'lik == zwillingsirre ein de· :irn·p ailevi ha -
talıklarııı lıı su ·i bir t>klini anlarız. B11 o jl;j val·'alanlc 
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hazan bir İntikal kabul ed1fohilir. fakat <·ok defa i. tiklaJ , ·' 

vardır. İkizler birhirinin lıa::;talığrnı bilnwksizin ayni za-
manda ayni şekilde hastalanırlar. 

Evvelce asab1. muhiu~ yaşamak da müstaitlerde psi
kozların inkisafına sebeh olabiliyor demistik. İnsanda tel-

~ .. J 

kin kabiliyeti pek kuvvetli<lir. Okuduğu kitaplardan, ga-
zetelerden, sinemalardan hemen telkin oluYerirler : böde 
psikop3tlarda muhitin telkinleri hastalıkların inkişaf;na 
değilse de bir takım ruhi arazların infilakıııa y ' itti ama 
elbet sebeb olur. Yalan söylemek, moda dive t»ülünr· . . ı- ı. 

kıyafetlerde gczmrkten tutunuz da tenasüB dalaletler. 
sadizm, puştluk ve sevicilik, orospuluk, i:-1tr·ri tezahür
leri muhitin telkin ve gön·neği ile <;ok alakadardır. 
Bazan bir adam hezeyana uğrar Ye lırzryaııım aile mu
hit.inde bir çok kişilere tcJkin eder. Ona Delirant actif, di
ğerlerine Delirant passif deriz. Çok defa passifler az çok 
aptal olanlardır. Aşılayan hezeyanile ha~r \ Te ııe~rolur~ fik
rinden vaz geçmez. Aşılanan yalrnz kalın('a çok defa h -
zevanından kurtulur, hemen iyileşir. Bazan o da hez Ya

m~ı<la devam <'der. Dini ve siycısi Ra]gınlar da böyledir. 
Baştaki lcader == meneur dediğimiz ünayak kaldırılınca ötf>

kiler de dağılıverir, bu halkın psikolojisi==psychologie de la 
foule ün esasıdır. İsyanlarda. ihtilallerde, p:re\ l<'rde, hatta 
harplerde elebaşı rlef edilince iitekiler yola geliwrir. 
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Mizaç ve seciye 

Hazı ~ah .. iyeti<:>r akıl v~ ~inir hastalıklarına i ·tidad gö ,_ 
tcriyor ·ene \'ekil hastalık olara~ın1 tahmin etmek az çok 
kabil oluvor. Sahsiyetin bü ·ük bir kıymeti de akıl hasta-.. ) .. .. . 
hklarmnı inzarı içindir. Yung ~ah ·iyetleri intraversion v~ 
~-·trav r~ioıı din-- iki h ··,rük oTupa ayırıyor. Bu oTuplara 

• J b . . tı 

göre akıl haFitaJı klan <:e, it ce:-ıit oluvor : extraversion de-
' J .:ı .) ~ .,, 

mekl te..:ir ve ulah.a aha::ıı genişlemi~ ve harid aleme 
doğru kalbi a<;ılnıı~ ~ah.-iyt>tJeri anlıyoruz. Halbuki intra
n~rL ion de ~·ine~ deruni ha yatı ile alakadar. harice karşı 
kü ·kün~ bir ~,:iç k f!İIJi yapraklarını kapamış şahı;iyet anla
;ıhr. Yung uı1 intra\'"'r..:ionu. Kretchmer in 7izoid tip dediği 

çe.:ide tevafuk edi~Tor. Hoch da hu · ~kle şahsiyetin kapan
ma · ı der. Games \ unıu~ak ruhlular «tenderminded». Nietzsche . , 

_ pollon <;e)di~ Hess iie Epinger \ 'agotonic d~mi~clir. Bu 
tjpin kar~kteri ·tik p ikuzu erken bunamadır. 

Yung un e -traversi n· LL Kretschmer in ikloid tipine uyar. 

Games in :-:ıert r hlu: Blake m ber ketli « prolifie », Nietzsche nin 
Dion · YP Epinger in ynıpaıichotonic~i avnı manan ifade 

~d r. 
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Bünye 

Kretschmer: «Körper1Jau und Charakten diye ~öhret 
bulan eserinde. bünyeleri çeşitJen' ayırır n' lmnlarm mi
zaçle münaı-;ebetini iddia eder. Kretschmer. e göre ak1l bozuk
!uldarı da bünyeye uygun çe~itlerde görülüyor. Yücudmı 
yapılışını ha.)ıra dört ~ekil kahul etmektedir : atleıir-. 
<t. thcnic~ pyknik~ dysplaf'tik. 

Athletic <;e~idin va · ıfları ~udur: iriyarı: kemikli. etlt>rİ 
ıyı neşvünrma bulınu~. elh·ri ayakları büyl"ık: <,:rneleri 
j ridir. Buna zenci veya Gorill çeşidi denir. 

Asthenic type: İnce uzun~ onıuzJarı dar. gi;ğü:-1t>rİ 
düz. derileri kuru kimselerdir. Buna ~em panz<' <"<>~idi <1P 
denir. ~izofrPnikJerde görülür. 

Pycnic ler : Ba. ı~ f!:öğsü, bilhasHa karnı hüvük. ,·üzü 
yusyuvarlak, elleri kısa ve ~eni~ olanlardır. Bunlara ~Ioıı

µ:ol veya Oranguüm çeşidi der1 <>r. 

Dysplastic : Disph'ı.stik <;e~it karışıkcaJır. Bu <;ı·.;ittc 
her şeyden evn~l ~midelerin gayn tabiiliği göze carpar. 
Bu c;t~şidin bir <;ok örnrkleri vardır: « 1 » uzun taya~i 
«lfonuque allonge » ... bunlarda taH tenasüH vasıflar olmaz. 

~izofrenivada tesadüf edilir. «:2» çok bezli taYa~i t·r-~i<li 
'l'lrnuqu~ polyglanchılaire>,, . Bunlarda gayrı tabii ~i~manlıl 

ve yağlılık olur. «3» tıfli \ 'C ipopla tik ~;eşit. hoyları büyü
mPz~ uzuvları birbirile rniitenasih değil... 

Disp]astik ~'nhut et'-'teno-atletik <:f'~İıler daha <;ok :;izof
n·ııi. a]arda ve py<'ııic \rşidi daha rnk follt· ımııııaqtw 

dı:prP.s İv<·'dc µ:ürülür. 



298 

Guddelere göre bünye çeşitleri 

Dahill ifrazlarm alısın yapılışına ne derete tesir ettiğini 
biliriz. Nüham guddesinin Fröchlih ve akromegali tarzında 
hastalıklara ~ebeb olduğu gibi bu ha~talıklara bt'nzer bün
yeler yarattığı her gün görülür. Dneki faal olanların kuru. 
canlı, et tutmaz, bilakis ifrazı noksan olanların \\İşman. 

toparlak yüzlü, uyuşuk, zt'kaca geri olduğu p~k tanınmı , bir 
şeydir. Hastalık şeklini alacak derecedt"' ilerlememi'l guddf' 
kusurlarının bünye üzerinde tesirine göre andokrin çe~it

leri vardır. Niesela dahili ifraz guddelerinden birinin di~er

lerinden daha faal göründüğü büııyt"' olur : faaliyeti gözP 
çarpan gudde hangi. i ise o çe., it denir. İ<; bez alyeh~r1-
nin seciye ve zeka üzerinde te~iri muhakkaktır. 

Guddelere göre üc çeşit bünye vardır : <lereki, fevkal
kilyevl. nuhami (;eşit. 

Thyrolde çeşit df' iki türlü olur: hyperthyro.idt>. ~ub
thvrolde . 

.; 

Hyperth);roide çeşit den~k gudd<' inin ifrazının fazlalı

ğından ileri ~elir. Böylelerinin bakı~ı canlı. ~üz <:izgilni 
düzgün. gözleri büyük ve patlak. · açları bol ve ince. 
ciltleri vumusak ve dak. tehey ' tic \ e taharrüş kahilivt·t-.. ., . . ... ~ .. 
leri ziyade olur. 

Hypothyroide lerin yüz çizgileri :--ilik ve karı~ık. gi>zlni 
geniş \'f' birbirinden ayırık, . açhm ~t'_Tek; kaşları kıı;a ve 
dış tarafı güdük~ dPrilni kuru \ t' ~P-rt. akılları !!t'ri. hah
zalan kusurludur. 

Fevkalkilvevi « adn·nah ce~itt · diz <·İz!!İleri hıba ve 
_. ,) ~ "' L 

intizamsız, cild ·ubagi, ·a<;lar in<·f· ,, hol; bilha ~a yüzün-

<le ve bed "ninde kıl cok · yumu.,ak ... nıahfazai l'· · l,alkil~ ' 
guddesinin ifrazında nol ~ an, adn·naJiıı nok~anı. llPvra t Pn

yayı andırır bir hal yapar. 
,_ \ıhaml ce ·it: ) üzünü1t < iz~ileri bari;- , ,. rfö-;ii h< ~ !!İr 
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haşı gil,i uzun, el ve ayakları büyük~ sa(;Jan bol, hovları 
uzun ... gudd<' büyümüşse akromegali, kiü;ük kaJnıJ."sa Fröclı
lib ~rndromu yapar. 

Diyatez 

Baz1 ailclt=,rde cinnete istidad oluyor. ~i~maıılık, roma
tizma, nikritı gibi hir diyateze rabtediliyor. P~ikopatik 
ailelerden daha ziyade mecnun çıkıyor. Sade bu kadar 
değil, nöroaıtritizm diyatezi de · ittihanı ediliyor. le ela 
habis anemi, yarım baş ağrısı gibi vazifevi İrsi ku urlar da 
<;ok defa psikozlu ailelerin mİra8ldır. Böyleleri cinnete 
daha ziya<le İsti<lad gösteriyor. 

Damaye aua babanın maddi hastalıklarının çocuklarda 
rulıi hastabklara istidad yarattığını iddia eder. ~Iesela içki. 
frengi, verem gibi hastalıklarla maltll ana babadan dün
yaya gelen çocukların şahsiyetlerinde Lir deği.)kl1k oluyor . 
.Akıl hastalıklarına isti<ladla doğuyorlar. Bu , uretle vera. et 
ve tereddi bahislerİnC' girrcPk bir <,~ok tecrübeleri hatır
latabiliriz. Mesela Fere tavuk yumurtalarını alkol buharına 
arzetmekle kusurlu ve hozuk pili<.:Ier almış. Stoekard Hind 
domuzJarını alkol huharilf' uzuıı miiddet tema: ~ttirdiği 

\akıt tenasül hücrelerinin müteessir olduğunu ve bu ku ·u

run yeni nesillerl' de İntikal ~ttıgmı ~örmü.,~ Guyer l 
Smith ada ta vşaıılarıııın göz ade~esini toz ederek tanıklara 
aşılamı~ ve tavuklardan bir serum almış. Bu S('rtırn ta\'

şanların a<lesesini talırib etmi~. Şu suretle, ki geb ta\·
şanlara bu serum şırınga edildiği vak ıt yeni neslin (füzle
riude bir suişekil ve tereddi olduğunu gönnfı\; hu tereddi 
sekiz batına kadar devam etmiş, o halde trauma te. iril<ı 
nesil hozulduğu gibi traumanın şiddetine göre rnü:takbel 
nesillerd<·ki kmmr fazla olu~ or. 

ViHhi vc.ısıl'lar p:<>\~iyor mu nwsde~iııi uzun uzadıva mü-
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naka~a etmi, tik~ huııu inbir ediyoruz. ~onradaıı kazanılan 
Ya. · ıfların nu;İle gr,ç('~eğini kabul t>tmiyoruz : bun un]a h<'
raher hu i te de a<;~ık kapı bmıkmağa me('buruz. Pavlov'un 
rM'lexe conditionn Sinin ne ·ilden nesile geçi), Mac Douglas 

m farderde muhitin tesirjle hasıl olan değişikliğin ~:ocukla
rıırn geçişini gü. t J ri~i bunda hakl1 olduğumuzu f?:Österiyor. 

Dimağ hastalıklarının yaptığı psychose lar 

Jılademki ruh dünağrn kışrında tekarrür cdi~ or; dimağın 
nıuhtelif tPgayyürl('ril<· ruh ha~talıklarnıııı münasebeti 
olnıa.::ı pek tabiidir. Dimağın tP ., rih Ye fj , yoloji. inin, psy
chiatrit> nin il.-'rlt·me"li dimağın muayyen nahiyelerindeki 
tegav:ürlerin tcharrü~ n'ya harabiyet vasfında arazlar ~~ap

chğmı gö terdi. Dimaü-m mihrak! afetlerinden paralysie 1 r. 
apha ic ler an auro~B lar ve ·aire olduğu µ;ihi daha umumi 
Ye lıikrr.ye . amil tC;-.rihi bozuklukları \'ÜZÜndcn cinnetler 

- J -~ ... 

oluyor. ~veUeri dimağın marazi tegayyürlerin<len ileri 
gelm~ cinne diye bildiffeimiz ..;ade felci umum] idi. Bu gün 
vazifevi r h ha. · talıkları :--aha · L gittikç<' daralnıa.kta~ bir 
<;oJ asabi ve akli lıa~talıkların te rihi meydana cıkmak
tadır. Hatta rnzifed .--ayılan bir çok p yclıose larda bile 
iyile~tikçe, ge\·en H·.:rihi tega~·yürler~ mesela Donaggio n:ulil<' 
gösterilmektedir. ihtivarlık bunama ının, erken bunamanın. 
( . 
kuduzun, uyk ı hi.ı:--talt~ınııı. tesrihi te~ay~rürlPri f?:Ünden 
aüne jnki~af P-tt1. 
' ' 

.\Iuhtelif ruh ha ·tahklannda dimağın kimyc·vi deği::ıik-

1 ·ri de dikkati ·elbetti. Teme:; ·ül tetkiklerile epiy µ:üze] 
net'c~J<>r alındı. Teknik güçlüğü yüzünden hu . alıada cld 
edilen n ., ti~eler, henüz ., üphe1i nazarla bakmakta hak
lıvız. 

Dimafrm 11z ·i ha tahklarında ruhi bozukluk bulmıına~ı 
ıwk tabiidir. _ e · eb'ı bP-~ ·in ur yP, çıbanlarında ruh bozuk-
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Jugu güstermeycn na<fü·dir. Bir taraftan taharrü~i.Tt. di~er 
iaraftaJl harabiyt'i t>serleri görülür. Taharrü~ t> f" eri olarak : 

kolav kızar. ıreveze olur. umunıi kırısmhktau .~ika\e1 .. ,/ <-' " ~ ~ ... "" 

<'der. Harahiyet eseri olarak: yorµ:unluk. unııt~<mlık. dal-

gınlıl.~. uyuklama, akli faaliyetln nobam olur. Bu unıumı 
t<'g~n rürlerjn vanı sıra muavven hir noktava nıünha..,ır 

( . . . . . . 
haraplık hadiseleri de olur. I\les<:.J:.\ cıphal-ljC'. apra, ie .. alex[e. 
ap;nıphi<-. agnosie denilen hir çok har<'k<'i n· kelam tt·ga~ -
yürlt-'rİ görülür. Be.yin urlannda: lıa~talardcı µ-e\ ezeliL. ha:; 
ağrılan, uyuklama: cismi ~wfenl \ <'n•mleriııdP: tc·::-e · · ü~ı 
hurafek r. iti:ıa n ('iki rler. bu la ıı1 ı \'(' ktı ,. ('k j k ol ırnı rnn 

arnzlardarnhr. 

Bt·vin urlan ne surPtJ<' ruhi arazlar ha~ıl t·di\'<Jr ! L"r 
\ e <:ıhan trsiril<' dimağın taz~· iki arı ı~«.ı·. lnı 'tizd,·n bir 

ihtikaıı , . <'nı kansızlık oluyor. Haua sı·ınınl le:--İr dı· ruhi 
teşe' vü~ y apahilir. :\Tama fi h hu ('ilw.1 i ~· İ<"<' tt>ıw\ ii r Pd e

rnt>mİştir. 
Dimao·ın lwrlıangi noktasındaki ıır ruhi t<' !!a\ \Cır va-

(' . . . 
pcıbilir mi ( ~üphrsiz unın ~' erin(' ~üredir. Oppenheim 

1ddia~ına ~öre cephe udarm<lcı ruld arnzJar ıwk nk,•ıı 
!!<'»ri"ıll'ıvor. Anton cephi fos lıastalıklarnıdH i'ı · lci ıımunıi, ı• 
~nii~cıbilı araz görüldüğü mütah\m•rndadır. . 

Şusler. rtıhl 1egayyürlerle cismi -.;ı•l'ı·nl \ · en · mlı·ri (ll'a ... lll

daki müna~ebeiien musırr::lne halıt1<'1nıİ::-tir. l lPr ıı l"ı ,,_ 

lıa~:-11~ t!İbi bi'l;im gördü~ümüz v<tk'cılm·d~ı rnhl dl';L'i~iklik 

tt•::W\ \ Ü~Ü a~ikar İdi. 
Hulll ~ırazlar <'ihetiu(ku hatırlıııııııa..,ı İı·ap t"lı · ıı l,ir 

<: ı-:-İt d(' dinıa~ cystİct>rqtw leridir. 
Dima2111 lı<ld "'' ınüzınin iltiiwlJI lrn-..t:ılıl le rı da l İr 

<:ol ruhi ., tı·~<t\ vi'ırler ~apar. Cnuıııd lıarlıiıı -ııııl;ırıı cı 
dofrrtı tauıd~!!:ı;ı~ı~ dirna~uı bir <:ı·!;İ1 lı:ld 1 · ... 1 alJ ~ ı. 1' 11<'P

plı~ı]it İ:-; t•pid<~ınİC'(t. nıld 1<·µ:ay~· i·ırlPrİll' 1 ( ' ~fj ui'ıı iir , dı > J1 l ı ri 
ıııiiPll1f'IPrİıı dikkatini cPllwdi~r or. İli lı<ld dı>\ r,· .. iıı I( · ı H' "'-

~ u I i ~ ı • t l ı ı , z P y < ııı 1 ;ı r ı. u n ı k 1 ;ı ıı rn k . 1 ı : h: ı ı ! 1 ı 11 r a fr 1 P r. rii ' m ı 
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hezcyanJar gösteren bu hastalık iyile., til ten sonra hemen 
yarısından fazlasında uzvi asabi arazlar, diğer yarısında 

asabi arazlarla müşterek veya yalnız başına bir çok gayrı 
tabiilik]er gösterir. Hatta bilruğimiz psychose lan andırır 
delilikler bile vardır. 

Dimağın fazla kan alması veya kari miktar kan alamaması 
bir çok ruhi tegayyürler yapar. Tabii burada en 7ıiyade 
görülen arızalar vazife\'l olanlardır. Şiryanı sübatilere ba
sılacak olursa Lir müddet ·onra şahıs bayılır. Psychose 
ların vazomoWr tegayyürlerfo münasebetine dair en kat'i 
{lelil adet ke imi halleridir. Vazomotör psikozları diye bir 
psikoz daha ayırmak için tetkiklerimiz ~eniş değilrur. 

Dimağın ihtikanı veya fakrüddemi ruhi te7ayyürlerin 
sarih sehebi olabilir. Dima~ anemi, inden muztarip bir 
adamın halsizliği, ne 'e izliği, ha~ dönmeleri, baygınlık 

geçirmeleri, dü ~ünememekt~n ve baş · ersenıliğinden şik~l.

yeti; bir muhtekin dimağın, bakı mm paslılığın her ha
reketinde canlılığı, ba ına doğru ate.., his~inin yayılması, 

.,ıkıntısı, nefes darlığ1, herke in bildiği ruhi te~ay~ iirlcrdir. 
Eskiden mani ile melankoli de · Löde bir ihtikan veya . . 
fakrüddeme atfolunurdu. Bugün esaslı bir sdwb diyP
kabul edilmezs~ bile lm lıa . talıklardakj nılıi arazların 

damar bozukluğu ile, mesda arterio.._clfrose vazomotör 
asahları ile alaka ı ~üphe izdir. . 'iryan ertliği yüzüııdt-m 

uzd ha talıklar: nezifler,, anırnaın<-'ler. ·t>dda<leler olur. ~ 'ck
ted~n ·onra unutkanlık ; fikir zMı. az <;ok dc\ram eden bir 
taharrüşiyf't 7ibi mühim arızaJar görülür. Damar ~ertlilri 

başladıkürn sonra ~ah m rııhl halinde deği~iklik gözt> <:ar
par. Djrnağ: damarlarının kapanma · ıl1(la dima 0·ın k1~rı iyi 
he ·lcnemez. as~imilation ve df-. a..: ' İrnilation ara ... ııı<~aki 
nisL t ·izlikten atılar,ak maddeler <_·oğalıyor, dima~ lıücre

lf•rind<· ıwurouophagie yüzünden <·hrami hücreler hara
bivet ve i tihaleve uo-rıvor ' o-enc·lifrin faali, ('tini tenıiıı 

... - ., .. 
t>den µ:uddelt'riıı dahili ifrazları azalıvor. hu ' uretl ' ilıti~ cır-
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lık psikozlarına sebep olu yor. İhtiyarlıktan evvel görülen 
malihulyalar, paranoialar, nevrasteniler, Alzheimer ha ta
lıkları, vakitsiz ihtiyarlık gibi hastalıklar pek çoktur. Da
ha sonra mihraki afet yüzünden kısmi te1eyyünler, umu
mi telcyyünler, şeyhi ateh olur. 

Dimağ ümmüdemleri nadiren ruhi bozukluk yapar. 
Çünkü dimağ anevrizmaları kışırda değil, dimağ kaidesin
de olur ve hacimleri küçüktür. 

Dimağın en ziyade mütecHsir olduğu amillerden biri 
trauma'dır. Dimağ sarsılır, ezilir, tazyık görür. Bu üçten 
hangisinin olduğunu tanımak çok <lefa mümkün olanrnz. 
;Ok defa üçü birden vaki olur, dimağ sarsıntısının en 

mühim alameti kendini bilmemek, şuuru kaybetmektir. 
Birdenbire kendini kaybedişin muhtelif dereceleri vardır. 

adece bir baş <lönmesi ve göz kararması bissinden tutu
nuz da günlerce, haftalarca kendini hilmediği de olur. E. -
kidf'n şuurun kayholmasına sebep fakrüddeın derlerdi. 
TrPndelenburg ; vakıa kanın boşanmasının tesiri yar a da 
burada asıl müessir olan tra uma tesirile narkozd ur, diyor. 
Bu tarzda görüş kendim~ pek çok taraftar kazanmrtır. Hu
-, usile Stephane le Duc elektriklf' narkozu meydana cıl aralı 

beri (Hayvan larm dimağlarmdan gayet şiddetli cereyan 
rreçirilir e hayvan uykuya lwnzer bir hale düşüyor) . 

Baş tromaJarında hariçte bir ·erha olmadığı hal<l" şu

ur ziyaı ve ondan sonraki ruhi hadi Plcr gürülehiJir. Bu 
arazların şi<ldetiniıı cerlıa ile lıi<; müııast>b "tİ yoktur. 1 Iat
ta sırf ruhani darbe teı;irile havgmhklar olduü·unu da rrr -

• l r 

rüyoruz. i\lcscl<\ birdenbire <;o('uğuııun cenaze--ini <rÖrPı 
bir valde elbet bavılabillr. im adi hv ·tfrit> dtq>·ildir. Si-

• • l 

nwndifer<len diişdü~ü vakit ba~JJlda gürüniird<' bir c ·rl a 
olmadığı halde şuur ziyaı gösteren~ biUlhara hir iki lrnftc 
kadar intibah hali göst<•ren şahıs da hadisPııİn olu 'J1mn 
hatırla, amıvor ve hatta dii.,ınrzden bir ıııiiddd ilı ri İıı 
ve µ:er~sme. dair tam uııutl ... an1ık rüı--1Prİyordu (ni--ya m 
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makahl \ <' ım'ı.bai<l- mü~alıed('i zati~·cr Bazaıı trauına te

sirile birdenbire ölen vak· alar \ardır. Bunlarııı kafa ta:

larmda ve beyinlerinde hi(; bir df·ğişiklil.. gürünnıedi!!i 

(:oktur. Bundan nul.ada pek hi1~ ük kafata~ı kırılmalarında 

rnhi değişiklik hi<: µ:örünnwyebiJir. 
Trauma yüzünden zı~·aı ~uurun ~iddPi n~ müddetine 

göre ruhi kusurlar kalabilir. Bazan traııma. ondnn ~vvelki 
'-

bir hastalığın inkişafma !'jeheb olur. . le ela hir alkoliktt> 
has trauması de]irium tretnf'Il~ hamle. i~ vahut bir ~ifilitik-, . 
de sinir fren~ilerinden hiriııi ha..,ıl ''ılehilir. 

Kıluf <·erhaları pek mühimdir. Kafa trauına 1 <·ı-~I'<,' bir 
felakete seheh olabilir. K1hır <'<'rlıalanndmı ~onra uzvi 
"cya ruhi tegayyür beklemek ı.ldettir. Cerlrndaıı .-onra ba
zen had p:ikozlar görülür. ~ ahut ruhi tp~·ay~· ürlt>r. yava::

ym·a~ büyür. Had psikozlar <:ok defa ~u tarzda ~örülür : 
uykudan uvarnr !!:İhi uyanır . ..,tuu·u \ 1-'rİne !!<'lir. amma 

. . l • • • 

~ayıklamalar denım Pder, lıulııııdubı mahalli '(' zamanı 
bilnwz: yerinde rahat dııraınaz. µ:<th 1 "lw~ ~' ü(;Jt->r !!Ü. tPrir. 

Bazaıı hu te lwn·ücler 1 <'lH'\ ' \ ' İi r d•• l'f'<'<" ini IHı 1 ur. Sıkıntı-
,. '. " 

lar, korkunç hayalfrr huzurunu :cllwd<·r.Bu p ikoz bir kac: 
saatten bir lrnç ~üne n'ya halüıya kachır dt·\ anı cd<·hilir. 
En zivade nız1lı arazı hafızadaki ku.;urdur. Traıımadaıı 
t'Vvel gt><·eıı dakikaları. bazaJJ bir . (ICll zanrnw lwtırla. ·anıaz. 

dik katı ~<-tyd d nrul.:tur. Jf <' 1" µ:e' ezt' Jj~·i ~·üzP <:arpa(·ak 
d<'re('ededir.H a:t al arda nı a:ıal u ~ -d urmağcı <,·ok n w ~ · i 1 ,·ardır. 

Söylediği hakihıt mi ( masal mı~ anla~ılnwz. adeta alko
liklerde gürdüi!:linıüz Kor:-;akof j>:ıd"ozunu aııdınr. Dt·nwk ' ( 

lrn <:< ... )d dinıa~ trauma .... ı p:-ıycho-ı ·ıarik "-or:--cıl...of lıa~talıfe· ı 

arn-.;ında tlrazca lwnz<·:i; '<1rdır. O hald" <'<>lllnıotiuıı p--i
kozları bir tarafdmı \nwntia dt·di~imiz tt>. ('trnnliııı \ c· İıı

t a n dan i J P r i o-e) en ru h i l rn.., t a 1 ıl 1 <1 rı a ıı d ı r n o r. d i ~ n ta r a f-
~ . ' 

tan niı;yarıl şekildc·dir. 

Harpt" ;.,İpn ~ ıldlnıa-.;ıııdaıı. lıoııılnı ptıl1~11ııa..,ıııdaıı. 

:-; i n w ıı d i I'< • r k a z a 1 :ı rı ıı • l a n n ıı ra lı i r c o 1 n ı lı 1 l ı ; H ;ı b k 1 : ı r 
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µ;örüJınüştü. l\1lt•sel<'i <"Ornmotıon p y ·h ). e· 1 di .. 
ettiğimiz le ha ~öriilür. Bundn n m<ld< i tt~r:al · ... ar·a ı 
focir: hader v tclwyyüc. nadiren arnen ia !!/rülı w 
Büylc hir hacfowd<'n sonra hi nani ~ a mda1 fr · 
f İne uğrayan da vardır. Baz an foj;J k ~ti' nğrn. r; 1 ı 
tPzad teşkil Nk<·ek tarzda f;a rı tahjl ı • ·· c µ-i· rü] ·· ·. 

İdımı VfTa İntihar kaı;di]" snll 1c ;rülH'lennd•· 
kati celb~decek nı lı 1 bozuklukla r oluyor .. k"f·li · 
) or ve:a vaktmdc yetişilip kurtuluyor, la 1n z· n a 

hısta garip hali er görülü yor. ı J P cl<1 tı ph ,., r rnot j ı ! i
kozlarında olduğu µ;ibi 'ak· ada <' \"'ki zan : na la ·ı· 1 · r 
rıi. yan oluyor. intihar -;an<lal a ıııc na ıl ı·ık J orn a 
hoynuııa ip ııasıl µ:eçirildi."ini hat1 ·!ayamıyor . J lt l · al ı
~ar'alı. hystt~riquc. veya f'<' kaladc p~i opaı olnr a 
ruh 1 hozu klnk lar olu ~' Ol'. Moebiu bun larm rqfru 
ri ·ve a1 fediyor~ Wagner Von Yaureg ı zv" dj f r. 
·er~ıım binı'c·nhir<' k(' ·ilme; imi hu h· lj iııtal' Ptr ir!'. 

Karo1id damarlarıııa bafülınea miisfaidlPrd ıır, l~ n]ı ~i 
. aptı<Tını biliriz. ~)<'selci bizim para ıoid bir lıa ... 1a uz J 

rmnu arkava doğru µ:erdiğini ~özlf• ·i ka ar. aı:; .. h ·ti 
gelirdi. Bu. adanı m k<·ıH1i1iğiı d<~n lıi: ~: r· a .... 1 •ri)rii ı w· 
~ir. .\nı bir d~,•·rmı ink1tmnın dirnagı miifı~" ir 
:iiph izdir. 

Ba:; ~erhalarırıdaıı .... oura rnüzmir p. 'kozlar da ı· 

rüliivor. Bazan ilk üne(• bir had p ·ikoz ur ·1nd( 1 a ı 
hfüd;iitiin i~ il -'~mi yor miizminlc ' İ 'OJ. Bi · l ı~ ı 1 da 
rnva~ tı•..,pkkül POİ_or. Mü7nıİrılcr rrıa.< u_ru· ı: . 
nı n tt' . h it '· d c nw n w 1 ~i 1> 1 a rn z la r]; K o r ; ı , ' 

aıı~lırır. Bazılarında da kcllhn r lil n a .. ı la 1 ozıı -
luklar. al'azi annH' til-ler olıı _ror. >, 11 • · aı l ;ı....İ _. 1 · 
dıooc•ıw va.ıftadır. Ba. tronıalarırıda n c rıra ır- Jri · a ı•lı 

~ 

ırüriildüi)· t"ı d,_. rnld11r . • ı farr>l'' lw)'llİnd~11 \'c ·al· ı m · z: l İi ..... (' ' . 
\ " w .f't, rl c r ara~ ı n d <t b a ~ c • · r h a 11 ı ı 11 ı ü t <, cı 1 i p . ;; a 
hir a1Ph lrnliniıı lrn:ıl oldıı!lıııı:ı. ı .. , lıaııın IJa ... it 
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bunamayı andırdığına çok ahid olduk. Traumadan sonra 
bunaklık «dcmcnce post-traunıatiqu » deııileıı hal u-cneral 
paralysie ye benzer. Regis niu pek güzel tarif eı tiği paralysie 
!!' ~rn~rale traumatique hakiki Bay le ha ~ tabğrndaıı farklıdır. 

Bir.nde trauma <liğerinde frengi s "llch olduğu gibi, ]}iri 
üldürmez, diğeri muhakkak öldürür. 

Cümcümc traumalarnıda en <:ok gördüğümüz nörozlnr

dır. Bunlara Oppenheim zaına111JHlanberi ıwuro~<' traumatiqnc 
fl,·nmel te<lir. Bu neuro ·e larda görülen tcgayyürleriıı co
o·u vazonıotör vasıflarda eJenı hi. leridir. Ba-;; a~rı ~ ı , baş 

döıımesi gibi ... ci mani arazları c.ızdır. OJduAu vakit ııeu
ro::ıc <lan ziya<l · yanı ·ıra tesadüf edilen uzvi ha · tahkdmı

<lır . ..\'.le elci. .;· ahı~da hem hy. tl-ro-ıwurasth ~ni arazları, hem 
de bir nezif netice i kafa :--iııirl<"rindeıı biri f ·l ·e u0·rar. 
Ba. ccrhalarındmı . ·onı·a ·ar·a <'Ok görülür. Bazen trauma 

~ ~ ~ 

çoculclukda ol<lulru hal<le ·ar· a nöh ti on on h ş gün . 011-

ra haşlar; .- ukut yerinde Röntgrıı ~uaı ile tPl'rik ol uııabilen 
kemik bozukluğu olduğu gibi lwzaıı da gürüııürde hir . ey 
~oktur~ fakat lrnkikati a aura - ıw:nıe ııin hasladı~ı dimağ 

mıııtakasında, nw ·elti ::--eh ayada kı:n bir iltıhap dolayt~il' 

traunıatiqu , bir afet rardır. Bazılarında e<'ıwbi ·İ:-;İm bü
_rük olduğu halde , ar· a ııülwti yapımız. fakat bir hantak 
İ<:ki iemek lıamleııiıı zuhuruna ~eıwb olur. 

Kafa cerlıalarından oura "atatuııi · \ ,, a p!-'y<'lıo-,e 

nıaniaque depre İv"' le gürülür. 
EleJ-trik ~ oku mihaniJ,i tarzda dimağı ızrar edl'Jl amil

l(·nleııdir. Bir 1ıayvanuı iiz<·rinden ·frktrik ge(;irilirs<· he
men daima ıı zfolur. İn anlarda patholoo-i aııatomiquc bu 
}m~u ·da hir : "Y . öylemi yor .. t•rirı . ekil: :uurun ziyaı; ib
tilc'u:lar. folelt·r. , alak · ürüyi'ı. ler. unıklamalar. --iddetl · 

~ ., . . .. 

ha ağrılarıdır. Bazt-'tı kuı iıntidad cd ·ıı bir mır, uzluktaıı 

. onra ~ar· a ilıtilacları olur. 

Elektrik kazalarınJau oııra lıu . u. 1 bir p~ydıo:'' µ:ürül
nwnıi-; dir. • dam il(' Joffro r ('lt·ktrik kaza lll laıı oma lıi . 
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:general paralysie yal· '·ası görmüşti' r. E~er adamda e k · dt n 
parafü:i jeıwral ha~Jamı.,sa , ch·kt rik darbe. in len sonra o]
muş ·a elehrih tiebcLi mucib 1 elakl i etmelid tr, fr ·nffi a ıl 
:ebeı) olmal sartiylt> .... elel trik 1 aza.-ıırn uora ran hir vat-, . o . 
manda lu diseyi mütc<1kj p vazıh eri en hu nama mü~alıed ~ 

··ttik. 
Dima~ ha.;tahl larmın çoğunda ruhi d fri ~ iklil kr olu

) or. En meşhuru <~n on tanıcb ğımız hir ha~tabhlır: .,. :ı ı -

ceı halite letlıargique. Gerek had zaırnmında \' · :.rP.n+ 
müz;miu seyrinde pel <.:ok ruhi arazlar µ:örülü. •or. İlk D

manın<la uyuklama. çift ~örme'. LJ~rılarm yam . Jra mesg-u
li) el lwze~ anlan, rü_ ·a1 hural"eler ulur. ~ lüzrninkf•ıı ha. tada 
pek <'.'H lı ruhi d<'ğişiklıkler görii]ür. Hi<; hir ~ <'_ ' d Pn mem
nun olmaz. hedbiııdir. kı~kcırı ·tır. n j i<;ind<' karı ... , ·la mü
nasebeti olan bir zcndo~t bulunduğunu iddia P<kr~ :rk<> 

ve kadm a~ın dcrrccde ~e lıvetin ' d ü~k ün ol ur~ bir tal~ mı 
durup dururken <'1indP- tasla konı~u lıa · teınw lw~ını :arar. 
< ;oğu µ;eçinısiz, kayµ;acıdır. Bazıları ad<·ta hiınarlw wd' hile 
fazla teheyyü<;lnile üıı .-afı işgal •·dn. Boğcız11w (' 1, dii~
Hin olurlar. ;-;on d•·n-·ce bod p<·r~sttlrkr. bazıları .-ıJ · . ık 
intihar te~<'lJl,ii~üııd<' bulunur P Illll\ affak da olur. Kiıniıı
d(' izzeti ıwfi~ kalıııaz, adeta <lilt>ıH'ilikd,·n zı·' k alır . 

Dinıa~ lw"'İtalıklarrnın <;oğunda fiJ ir zarı güriilür. Ftı . 1 
lrsallüp, t>nlnıhi tasallüp d<·nikn diıııağ lıa.' talıkJarıııda <1kıl 
htlığı ıııutaddır. Vlultipk ~cl<~rose denilen lıa . talıl ta da 
hir rnk ruh) d ~i."i klik1 r µ:örü 1 nwkt•·d ir. Ha ~lanµ:ıct <ı ıı · -

ra ' ieııik H İstc>rik ~ik<ty<'ffor. te<·~ . ür :-1ahıwleri. rnalihul
nn 1 mHlireıı tcrwhhi'ıhl halkr olm. Ln ha, i ta:allüı (f' 

;.e ·it c<·sit a:klarııı vaıu ~ıra kola\' lılda Vf' h ·1 dilii'rindPll 
. ~ ~ ' ·' • • l:'! 

inzal d<' rikn· ~a~ mıdır . .VIi'mk ·ir 1 a~alllij><k lıaJiııdeıı \ ı 
drafrndmı :ik<IYet!<'r, dlişınanları 1arafmdaıı rahat bırakıl
madığı ve p ·k ;·ok düşmanı old t~u iddia~ı ('()k cri)riildi'ı~ü 
!!İhi haz<•n de al · iıw ziııdı·lik iddia ı olur. l la tal1Harı1111 
('iddiv•·tlerini takdir cdt·nw~•·n·k lıı·r güıı hinı:t, daha '·ızl · 
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iyileşdiğind<'n balı:-1e<lerler. Kasierer 1-!Örülen pbikozları tt ·, 

-;all übi levhavii ınünteşire atf etmez de daha ziyade tesa
düfen bulunan mii ster~k p:-.ikozlardır der. Raecke bu fi~

rin muhalifidir. .\Iüntt>~İr clt~rose da IH~kadar aranırsa o. 
kaJar (,·e~id ruhi bozul luk olduğu iddifünnda lır. Evvelce" 
zannolunduğu µ:ibi münte:ir tasallüp yalnız beyaz cisim 
hastalığı değildir~ üısallüp le\ halan madenı l\i dimağın 

lo şı;rnda muhu·Jil' tarzdn <l<lğmıl · ~örüJüyor., bundan da te
:-;adüf <'tt ifri nı mt <l k a < ı 11 :µ:u ıı c:eşit çe,; İt arazlar olacağımı 
dP}İ]dİr. 

Dimağın 1 aid ı- :--iııd ~h uk<l<·len· ait Park<'n~orı hastalı

~mda lwnı cn t:-'lİ:..;ıw--11: düşkün v<· meraklı bir mizaç 
vardır. f [a :-:ı Uı l ı t~ rnın eyi olaca~ına İmanları yok dur., cisman1 
ciht>tce de dü~kündür. 

General paral_-sie yi andıran bir hastalık levhası müz

min müterakki kon~ «chore de Huntington» dur. Vava, 
yarnş ha~layan bu ha:-:;talıkta bütün vücud<la kore hareket

leri görülür. Lı\kırdıları unla~ılmaz bir hal alır. i~ hununla 
kalmaz. :.;ünd,•n µ:üıw l'ik ri a::-ağılar~ ağzında :-.özlerini g•·
,, eleyen,· cllerifr a~ aklaril(• acaib lıarcketler yapaıı., danı
Pder :.;iLi yürüyPn ya.:_lı ha~lı hir adama ra~t gelen deliJi
~İıw hükn t-,der . .1 f <'niiz .. : u ur boznklu.fru µ_-üst< · rııı ·diği hald«· 
~ırf zahiri lıalind,,n delilifrin" hüknı dilir. Tanıdığımı'.! 

bövle bir iJ -i kon·livi ~eııı·d ' bir kac defalar zabıta nı '<'-
• • > 

nun diy · Ha:<· ki \"(' ~i~lidcki n "ba.lwdehmwmizc getirirdi. 
Hastalık ilerledikce fikri kıynıeti dü~er~ yam :ırn t:ıharrii

<İye1 e 'erleri gürülür. ıztırarl han.ıketler yapar, ec ·sürün

de ye zelnLıııda lıafif bozul· lııl - <la ·ardır: me ... eJa hodbin. 
korkak olur. kola · kızar. iti al'ktir fikirleri eokdur. ıı~rke ... 
k<'nd1 ·ilp alay (•tnwkdı~ dir. bir lokma ckm,·ğine göz; dik
meyen. aleyhinde bulunmayan yokdur~ hazan hu yüzden 
h:ı ı) f)laıı inhitat ~ah ı İntiharcı l-adar ""üri"ıklt'r. 

\J ·r f'rıjitl"r !! ·n·k lıidayf•ttc 't' µ:erı · I "OH·, <hm ru ıı 

tP~ay~ iir ~· ap:ıhilir. le· Pl<I ~f·lrn tı iltih:ılıı ilk zam:uılnrm-
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da telrnrrü~i. d. telıe :yüc. hezeyan ile ba~lar: bir ınü<lfl "t 
~onra büyük hir l...ırgmlıl. uyuklama e <lcrin da1µ:ınlıl· 

oİur. ll •le <·onıklar daha menenjit ha:lrım:ıdan ahhlk a ·i 
lcğisiklik ile dil< kati cclbedf'r. A l<•tc.ı hu hal lıaher l'<'r :ln 
>İr alanwttir. ı\[cııenjitten :orıra da nı h] ku:urlar ]·alır. 

Tahii en <:ol göriikn z<'l t'l ku1.;urJandı ·. Bazen mP-ncnjit
t< n soııra et-il i zeJdi tamamen söner. dirııağm hrrn ti aza
lır. Bü bütün aptafüışdığı da coktur. Bazı 'nk'alar la ;ah

. m hu\ u defri:ir. l\lesela ko1av hiddctJ nir. lıodLiıı olur . .., ,, .. . " 

t nasüll dahlktlcr olur, ciınril<'~İr. 
Dimağın i~ter kemli hastalığrndan o] un; ister umumi 

ir intanın emmi ile müteessir oJ ·un en bariz ku~uru 

apdalhl dır. A pdal hk en <:ok yara Jıh~1 adır. Düıı~ra. Ta oel-
liO-i vakıt dimağ· hücr<'lcri h·mnıi~rct<;t> col nol "'an '" 

keyfiy<·tc;c· hozul o1 ur. Fakat bir çoI~ val<' ahırda düı ~ a. a 
~eldikdcı ounı aµdallasır. 

1 'tlH d<· T~n çocuğun µ:~cinliği her intan dimağ hü ·
r ·lcrirıi <'i°z"L kiilH lıarah edebilir. 1 lel<· intan hıvYt·11i ~ 
Jimao·da : rıza w. ıl ctmi~sc bu lıarabivP1 lalta kıriz olur. o • . 

imi ·o< 111'. kızıldHn. difteriden. tifodaıı~ (;iceH~ı -..oura 
1· kisi kadar akıl1ı olmaz. Bu ku~ur 1 < rl esin dil },atini 
c lbeder. Bu apdalhğm ıH zaman ba~ladığmı ' P ıH'deıı 
nl<lurrunu lwr ,ps bilir. z<'l tıdaki kus il' derec '"irw 2ün c 
apdallık~ budalalık. ahnuı klık Ü<'<' a ynl ı :or. Bazan d;. di-
l ıağın hizzat ııc .. cindt' hasıl olan bir iltihap yaııi c·n ·c pha
iti ahl < zlıl lan ıa :ı •bcp olur. h~ııingite.lc·r<l<' vt ti"ım "ir

i rde h ·Jk ·rnioi --unı artar, lrn1f' ·nl ·rin ic·i ını. ıl d lar. c • . 
lim:ıcrın J 1 ır lıücrdPrİ hol hir mayiin 1azyil i iJ' 1 ozu]u ·. 
lydrocepl alic· d<·diğimiz bu hal jll.. ya~Iarda lw. 111 lrü ' Ü

rne. in • ·<' lwp olur. 

1ı ·dar ilil lıa. talıHarında nıhi bozul lu lar azcol 
ardır. Huıulwt. ._ oğuk~ l'renµ:i \r ı•:air iııtanlar tf iri] ha ı 

>lan ihtil ~111 vr- iltihaplar, talw.-IPr: iııtiharlcır. P"'. clıa~
h<~ni ~'lcr. L~t's. io1ılar. ııevra..:t<'ııİI ·r. lı~ po,·lıo 1dri lı r 
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yapar. '"rabetikler şiddet i ağrı ar içinde kıvrandıkça aman 
balta getiriniz kolumu bacağımı keseyim diye bağırır. Ağ

rıları olmadığı zamanda da aşırı derecede asa 1, hiddetli,. 
kavgacı, meraklı görünürler. Hepsi halinden ii.mitsiz<lir, 
öyle iken yine büyük bir itaatle idmanlarını, sinir germe-
lerini, şırıngalarını tatbik ederler. Bazan şahıs tabetik 
olduğu halde dimağ ciheti dürü ·t değildir. Mükemmel 
general pasalysie arazları görülür ki böylesine taboparalysie· 
denir. 

Tabesle general paralysie~nin birleşmesi hayret edile
cek bir şey değildir, mademki iki ini de yapan frengidir,. 
fakat tabesin diğer psikozla fa müttehit ol<luğu da nadir 
değildir. Acaba tabesin kendisine mahsus bir psikozu 
var mı ? Mayer'le Kasierer böyle bir hastalığın vücudunu 
inkar diyor. Halbuki Kracpelin ile Sehultz tabeste bir çok 
çeşit ruhi bozukluklar tarif ediyorlar, ve tabesle bunların 
allikası yok denilemez diyorlar. 

Charcot - l\!Iarie hastal ğmda, te~ennüclü murdar fel
cinde günahkar hezeyanlar, beroamlar, karanlık fikirler 
olur. SY.ringomyelie de deveran cihazında bozuk uk yü
zünden şahısta ıkıntılar ve karanlık fikirler gibi ruht 
arazlar eksik olmaz. L"tt]e ha talığı. çok defa bacak ve 
kolların teşennücü felcinden ibaret olduğu gibi bazaıı be
lahetle beraber olur. 

Harekette canlılık c ·as vasfı olan hir<;·ok asabi hasta
lıklarda ruhi deği~iHiklcr olur. Hastalığın başlangıcında. 

kolay hiddetlenmcı.er, ağlamalar, dikkat izlik, düşüncede 

durgunluk, hafızada zaaf görülür. Ha. ·talık ilerlediği vakit 
hezeyanlar, amt"ntiayı andırır bulanıklıklar, bersamlar, ka
tatonik hadiseler görülür. lT or nin kendine mahsus bir 
psikozu yoktur. Daha 1793 dP korc.~e ~ Iocbius intani has
tahk demişti. Uyku hastalığı salgını 'zıkalı heri ilk vak'a-
ların chorcique ve myotonique e:örünü~ü choree'ya dair 
bilgilerimizi çok nurlandırır. Art1l chorciqu hareketler 
dimağ kaidr~indeki sincabi ma<lurl rin ha .. tahğmdandır. 
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Chor<~c gra\ İ<liqne ise gebelik csnasıııd a ;!Ürült•n inzan 
('iddl bir chon?dir. Bu_ hastalıha hem intan. h em p:Ph Ji r 

amildir. \'ak~aların yarısından zivadP. iııde ilk do 1~· urmı a ·da 
olur. Cerrahi ml"ı dalı aleye rn üracaa <'dil nwz t' lroLn lı l 1 · . . 
kadının ölümiiııü in1a<; t'dc>hilir. 

P:ikozlarJa bilhassa miiıW.' (•fw1i oları Hl ü('loııu . l r· rı. 
Myo<'loıuı. · "leriu h ·le ailevi ~eJ"i11crirnl<· ileri <h; r ' t't d · fi İ r 
zafı ile catatonİ<JllP lıall<'r e:üriilür. Londboru Lu hali a. ~imi-

~ o 

latio11 hozuklui>-u ve th_-roidı··kriu fa· li~ <tinde 111. ur t( ltı -
ki t•di ' Or. .\Ivocloııi' \l<·ml ·I kanımlarma u ·o-un ve n~('.~ if 

. • • t:' 

şcl ilde irsi cyclotlıynıic ' rıin nıanya s ,J...lini Q:Ö ·teren vı 

a~ag,ı yukarı nöbet ar:.ı}arJ dürt h ~ ay de ram Pd .. Il Jıj 

hastanın karn·u m~ otrophi<' mu culair • progrı>. ~ ive~ cli: < :ı i 
hastamıı büyük kızı aıırw .· i gib1 dystrophj<pH· ' <' oğlr 
LitJ c il , ınalt'ılJ u. 

ir. ·<'n zi~· adf' yüklü olcııı . alı lar la 1İI ha-..talıfrı ı t 

y füusm.ı JW 1 \'Ol rulı i tega yyürl er olu ı . . I"' ·lrn 1 1 u r k · 
yaptıkları gibi (koprolali) tarzında istemel~ iziıı pi~ özl ı
dc ağızlarından kaç1nr1ar. Buıılarda hP7P _ 7 al r p ıztırar ' . 

ela µ:örülür. 
Bazı his. c ait ,'1nir lıastalıkları, nw ·ela n• raJjil<' r 1 a-

zan p. il ozlara selwp olabilir. Schule Jmnlara ly plın·nia 
di,ror. Tahammül cdilmiy<'('<'l dcrec<·cle idtle1li afrnl~ r 
ba.;1,1larıııı cıldırtır. Tabii psik< jc·n . ıırdte t ir fi 'I'. o~ -
nıarların t<\CımücüııdPıı ba71 cydoth 'mi n ·· ıwtl eriı 

ağrıJnra t•·sadüf olunur (Schroeder). 1 azı yar m h< 
rmda hezeyanla karışık bir 1Pse\ \'Lb lıali oi"rüJür. 
d ,fo ınii<'Jlifler yarını ba-:- ai>Tı ını h·r ,.,. ·it 
Kraepellin de hu conl'u~ion halin · . ar~ a ııölwti hıh 
iter. Jilh·: <l<~ la Tourctte hy t'rie ifo <~pil·ı ·e 
rnüna: het bulmaktadır. J frrlıalch~ birço] ~ar m lrn a!!

rı. ı nöbetlerinde hystcriquc veya t~ pil ~ptiqtw l ir fihr l -

Jamklıfrı oluvor. Silberbasl ağır bir :armıba nt 1 t -

tindt> hule 't~w riikllddi ilt• lwraher bi1 IH <·11 ii r ı 
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dü '3 küıı bir 1 aharr ·· ::ıiyet gör r ü ·tür. Bu hali muvakkat bir 
mf-ningitc -,rrcu .. e'c at:ediyor. 

Bazan a:,ab1 ha:;talıkla nah'ıl :ahı ·ta ie~adüfi olara1, 
h1r akıl h ialığt bıılunu:or. Birbirini doğurmuyor~ bir 
t esadüfü·n 1barettir. ı lesda Kuller; Chareot-Marie hastalı

ğında ba<;;İt \ ey<-i katatoı.ik :-ıeyhl psikozlar, inhitat halleri 
giirmüştür (Staeker). .'evk\ adale dumurunda lıa_·all<' bir 
psycho;.,c. w ~:,tfal aorot1 r bir adale dumurunda tik ha~
talığı ile <' .'clothimif·, Ziehen /İne Charcot-1'Iarie~de tedrici 
hir ahl za 'ı ~,·~rmü . Bu rnstaJıklar Yukarı ·a doğrn yavaş 

.__ L .. ... ( _..- • L 

:Ta raş ilerle Jiklf' _i i(;in İ> l ~ihi nılıi değişiHik µ:örülnw~1 

fevkul:' de 1>ir ~ey l~<) ildir. , . ,., 
Korsak.of/ )Oliııevrit1erlc mü::-tnel hir psikoz tarif t>de,. 

ki İttical bozuklugu, l afıza zafı. lıikciye uydurmak t'sa:-
arazdır. Korsakoff p· ikozu lr ıi]en bu hal bilahara bir çol-... 
lıastalıkl · rda daha görülmü. tür. Dimağ vcremlerindc. di
mağ fn;ı1ri;:,indP, ~ ir (;ok · ntan \'(' tesemmümlerde~ hel<' 

uıüzmin alkolizınada zörülür. babın iltihabını ,la, psy
cho:-ıe'u da .Tapan a_ rm '-Pmrnt ·ebeptir. İ.-tidadına görr 

kiminde daJıa zi~·ade merkezi müte<'ssir Pder. kiminde fk 
hozukluk d~ha ziyüde mubjtte görülür. 

Duygu ıızuvları ha:,talıkbrı : _\k1I~ duygu cihazlarımız 

\ " a....ıta ifr al<l1ğımız intil · lar aye ·inde Lü~Tür. A~ır i. iten 
YCV<-i Hğır f;ocukt r kendi ya~ larından z<'k<-ka çok defa 
...; ·ridt> l"-alır. 'afar adamda ihtlyaı lıari('inde ruhi bir hal 

J v . 

l eyda olur. ~ ""ylenileni ·bitme tikçe. etraftakilerin ııe için 
güldüğünü anlanıadıl·ça nıütePzzi olur. Kendi aleyhin~ fİ!"

koslar yapıl lığına~ ı>ğlenildiğ"ıw kanaat getirir.Adeta bir çe
..;İt einıwt halinf; varır. Kraepelin kahillerdt• görülen hu hale 
ağtr i iteni ·rdf·ki p ikoz » namını v "riyor. Bu p~ikozun 

-ıPkli paranoittir. Emni _r ·t izlik e a: nü wyi 1e kil e<lcr. 
ı~ rengi tf·siril<· kulafrı ,_, afrır ulmtt'-' bir hastamız afrırlı!!;m 

L ~ • ~ I ' 

hasıl ettiği paraııoit hezeyanlnr ytizüııd<'n on iJ-i S('UC zar-
fında iiç defa !! ·nen l r an ı y ie t('. h i:-.i il himarhan v . 
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µ;ün<lerilmi~tir. LM>0ratuvar ve scrmyatın tamamen nwııfi 
~üsterdiği bu vak'a bir sağırlık psychose'undan La.Jrn bir 
::ey değildir. Müzmin kulak hastalıkJarmda olduğu gibi 
had kulak hastalıklarmda <la ruhi bozukluklar olabilir. 
-uJaffeı işitmeyenler hazan kendi düşüncesini tekrar eden 

:-ıesler 1şidir, kula~ı kirle tıkananın kafasında tazyik hi-.:;j 
\ Tf' kavtı·ava arzu olduğu vakidir. Kulak kiri temi.zleniııce 

' . '-' 

hasta da cyileşiyor. İşitme hayali olan bir çok müzmin 
kulak rahatsızlıklarında kulak cyiJeşince sesler de kesili
~· or. Sade hat"tahkta mcn:ut arazın hayalden ibaret olmas1 , 
' C hastanın hunu marazi tehlkki etmesi sarttır. vol ~a . . 

· ksi takdirde hac;tcdık merknden olduğu İ<;·in muhit;n 
tedavisinden büyük fayda beklenmez. 

A~ır, ('Cralw1 li kulak lrnstalıklarında ruhi hir (;ok arı
z ;ı 1 ar gürülebiJir. 

Ba~aıı lıaııcri kulak hasta ise hayal o tarafta olu,·or. n . . 
1 ulak hastalıklarında bu türlü hayali psycho!-ie.larm ola-
hilmc~i muhtemeldir. Sade hu val 'ahırın nadir ve zeminin 
rnüst eit .olduğunu unutmamak ica peder. (:ok defa kulak
ı a ·ertlik olduğu gibi dimağ ~ir~·aıılarmda da 1"ert lik olur. 

Göz lıastalıklarile psikozlar arasında zahir<le hir mü
rıa.., ·hct yoktur. Fakat gözün ) a\ aş yaya~ veya l1ir<lPııbire 
kfü' olm~sJ bir tal ım ruhi deği~il liklcre sebcİ) olur. ~ahı:-
arasıra gördüğünü iddia eder, bazun kör olduğu dakika
'-laki ,'ahneyi hütün tafsiJatilc görmekte olduğunu öy1<-'r. 
( .oO-uııcla körlük başka bir haf-lsannı fevk.ehi.de kııvvt~tlen-n . 
rneı..;İne S(~hep olur. \lcs<'l<t ~ahı. ta müthiş Lir hafıza k<~-

rnali olur. Talu•il f!ÖrnH'miş bir ağım\ en bCıyük he._ apları. 
zarplan~ tabinıleri zihnjn<le yapıverir. yanında okunulan 

hir defterin m<·tııini 1 Pkrar ediverir. Sanıia hi~ ·i in ., ldi
&inden amaların çoğunda nııısikjye fovkelc'tde istidat olu-
ror. Parmaklarmda limıi~e duyµ:usu da son dt·re<·(' mı
~ikleşir. Körlcrdc l<\mjse hissinin fevkcbtdt']İ~İ rn~anr 
bavrct ,·erir. Cataractc ameliyat ın<lan . onra hazan <ri)rıııe 
ha~ a.lleri. yam~tra . 'ULU" karı., ık l1gı ol ur. 
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Bu hal kısmen ruhani darbenin tesirinden kısmen 

ihtiyarlık ve damar sertliğinden veya alkolizmadan ileri 
gelir. Gözü sargı ile sıkı kaparnarnn tesirile hastl olan 
karanlığın da ruha fena tesir ettiğini iddia edenler Yardır. 
Bu hallerin inzarı pek müsait değildir. Berger yirmi sekiz 
vak'adan yalnız on dört tanesin1n şifayap olduğunu söylü
yor. Çok defa zatürree gibi araya giren bir hastalıktan 

ölüyorlar. Katarakt vesair göz ameliy ]erinde yüzde 6,5 
nisbetincle ruhi bozukluğa tesadüf edilmistir. 

Bazı Leh Yahudi çocuklarmda görülen körlükte «İdiotie 
arnaurotique - anadan doğma aptallık » ile mü~terektir. 

Vücut hastalıkları: Vücudumuzda hiç bir uzuv yok
tur ki sinir sisteminin tesirinden uzak olsun, nazariyece 
sinir cümlesinin her hastalı~mdan hedcndf'ki uzuvlar 
müteessir olacaktır. Bir uzvun kendine mahsus siniri mü-· 

teessir olunca uzuv ha talamr. Fal·at her uzvun hususi 
asabını bilmiyoruz. Elem ve kederin kalbin kuvvetini 
müteessir etmesi, kalbteki sinir cihazının kalbin zafıııı 

intaç eylemesi pek muhtemeldir. Halbuki sinir sisteminin 
hastalıklar-ı üzerinde bilgimiz pek nobandır. Burada kalp 
adalesinin teessürünü doğrudan doğruya dımağa atfet 'ek 
daha doğru olur. Aza ile ruh arasında bir takım inikasi 
münasebetler vardır ki, hu irtibatı temin eden sympathique 
sistemdir. Elem ve keder sempati!,. manzume ve dimağ 
vasıtasile bir uzva ininka ·la zaaf verir. ır eza bir uzuvda 
daima kan olursa diğer uzudann be ·lenmesine 
olur. Dimağ az kan ve gıda alınca ergeç ha talanır. 

Uzvi hastalıklardan ruhi hastal k olmasına bir 

manı 

di<»eı b 

sebep te şudur : Bir uzuvda müzmin bir hastalık olursa 
rahatsızlıkları, ağrıları, vazife.~ini lityıl,.ile yapamama ~ı yü
zünden ruh! haline fena tesir eder. tamamen pisikojen 
yolla ruh hastalıkları meydana (;ıkar. Bumda i~ gören bir 
reflexe değil, elt>m ve ıztırabm v~ bunu doğ·urcluğu fikir
lerin ruha fena tesiridir. 
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Bu fü,· ilıtimaldeıı <'Il. çok güriil~nj ü çiindbfülür. anı 

hjr uz\ uu hastalanması manrd tesir yapıyor. dimağı mi.i
t<'<' ·sir edi~· or. Hefle.·e yolu ile te ir en az oLa gerek ... 

:\Iidc dolduğu vakıt duyduğumuz sıhntı : kalbin iz 
üzerine doğrudan doğruya va] i olan taz _.ikd ~ ndir. Bura
da hasıl olan t<'essür amili Jeams Lanoe ıuırnri ·c ine mu-

~ . 
bitidir. 1 all>iıı faaliyetine muhiti hir mania .Tapmak tabii 
:ıkmtt yapar. Sade bu kadar değil... lr albjıı · rbe. i le
m ·~ine maııt olmak dima~ dcvcranıınn frnala~ma ~ına 
bep olur. Bu yür1:den bir takım arazlar ha ':. gü ·tcrir: Ba 
döıımc~i~ baygınlıl ... İhti.·asa bağlı düsüncelcr de talı ola
nıl r sıkın1 ı tevlit eder. 

Bu <lediklerimizdcn anla. ılıyor kj reflPk~ p ikozları .7 

aııJa~ılııw) aı, eyi tavsif edam<~yen hir tal irdir. '"azif" i 
p iko-ıwvrozlarda telkinin tesiri vardır. Bunlar da tclhn il 
eyi olan hystf.rique ve d<~pres:if ha11Pr<lir. Yok a muhitte
ki uzuvları tedavi il hastalıl g;eçmez. Bir ten ki _-e ile. hi 
mü.'11il ile koca bir cinnetin . ifayap olaca ü·mı bir !-iOluean 
ilacile lrnstanın akh ha ına gelece~ini kabul Ptmck bil
mem ne dereceye kadar doğrudur. Ilalhuk · ı rnhitı mü
dahalelerin eyi t<·~iri ötcdcnhcri pek l udreth taraf ar 
lnılmuştur. J\lr , ela akıl hastalı] larmın bazı ·1 mirle zdıir

}Priniıı imti:asından geldiği mül<llıaza ·il nıid' . ıkaııma ı. 
h·za hin;olr <·innctleriu ralıim arızalarından ileri Pldio · 
müt<.ıl(ta ·ile rahmin tahliyesi fikri olr hinıa .Te P.<lilmi ir. 

~ırf rcflek. · yüzünden p. il ozlar rwl nadirdir demi..,tik. 
l zm lar birbiri le kimyevi v~ fiz~ olojiyai rı üııa~ı bette lir. 
Dahili ifnızlamı tesiri d' vardır. ÜIH lclr· 1ııihi .roJu il 
ha:ıl olan psikozlarııı çol olam1yt1 ·a1>·1m kabul nıPlidir. 

'inir ~iHteınilc en ık1 müııa ._ chctt lrnlunaıı k< lı tır. 
Keder y~ n .,( c, ümit 'e h ·yccan i <'. irini d rlıal a] 
üzerinde gösterir. Ketlerle, korku ile ~ lı" .. <'·anla. üu · lt 
adda ba:-;h1 bcd a çarpar. :\lüzmiıı hılp lıt ·tal 0·11 a . alra

lmwnlar <'abuk lıır.Janır P coğu 1 a a '( tf r İ azlıd r. 
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p, k <
5
:ok ıuelankoiikler Je kalp hast<ıhğı., biJlıa~. cı iklil Meti 

ıne~hudum { lmu tur. \lizacdakj anormalllk dimağın ki fa
\ e1 e<lec('k dert' · ·de kanfa he ·lf'ncmenw · indeıı ol. a 
i!'erck ... 

Ziehen kcılp ha:-. ahklarrnda üze -manın birden Lir<' ze.
va1il~ heze ranlar ~·)rüldüğüıw bilha.-:a dikka1i celheder. 
Damar serdiğine .'oldaş olan ruhi arızalar da hu ':ıuretl< · 

izah olunabirr. Yazomotörlerle tf• · ·ür arasındaki müna
sehettf'n mizaeda : ar ... ırıtı. taharrüsiv<·t ve v<'İ~ im lıa~talık-, . . 
hırda çok <röriilü_ 'or. Zaten damar ~ertliğilc beraber mi-
zaee bir ~ İ .-; v · fütur 'reldiğini her gün görürüz. İhtiyar
lığa yakın p "koz!or ·e ihtiyarlılr lıa ·lıklan ınalihül~·a1 

'as1ftadır . ·azornf ti>t·kri faal olanlarda 'akıtsız damarla
rın katıla ., tı<;.m n~ -.adarm heyazlandığmı görüyoruz. 

Hıti ·a rlıkdaki lanı ar ha talıkları ve oımn ııeticeh·ri ek 
ruh üzerine te ir c-·dn. Yak· alarm pek azında daı rnr :scrt
lio·i Talnızca amildir ~·oO-unda · anı f'ıra uzvi müzmin lıa~-t' . . ö . 

ta]ıklar da vardır. Böbr~k ve kalbin müzmin hastalıkları. 
frengi. alkol, kur~un T() tütün tesemmümleri. damar ·ert
liği yalnız La . ına akıl ha ,·talıklarının ·cbehi olmaz. yanı 

:--ıra bu g-ihi uzvı. ' . ·mmi taH amillerin ihh'<' oJunma ı 

da sarttır. Bazı I . ikozlarsa ak İne kendileri damar ertliği

ni kolayla ., tırır: ·ydothymie. c~rhi neuro ela ps~'clıasthcnia. 

'azomotör çe.,idPri... cinnet .ahsı vakit"iz ihtiyarla1ır. 

Ha"tanın tazeli~i. güzelliği çabuk zail olur. Bimarhaııe~Te 

o·iren kadın ' C ı·rkekler icinde mü ·ü· na ffÜzellerin bil<> o ,, r 
hir ih senede w üzüne bakılmayacak derecede çirkini \iti-
~ini, bozuldu~unu gi;rüyoruz. 

Vücudun ha. ka ,, rind<' damar ntliü·ı \ol+ n ' alııız "' t' . . 

~Jimağda olabi]ir. Kafota ı tromalarından ~oııra uzun 
müdd<>t devam ·den ba ao·rıları. haygmlık. ha~ dönnwkri 
~ibi ~ü plwli arazlar <linıao·<laki dama darın . PıtJe ~ diğini dü
.:ündürmelidir. Damar ertliği na ıl p ik z yapnl)ilir: 1 -
:üphe iz <lam ar ha talığın<laıı <linrn~ eyi Le ·l 'ıınwz. 2 -
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hayat i<,:-iıı pek mühim olan kehd ' <' kalp ?.jiİJ · uzu ·lam 
<lamar sertliği dimağa trı-,ir eyler. Buıımı ncticc:i hc~mor -
hagie lcr~ eınbolus ler~ thrombose'lar olur. fü~yin damarla
rmda tesallllp olunca ıqrakıt vcıkıt. topaJlama » ,ı~fliğimiz 

halin rnhl Hafhası hasıl olur: cabnk !!t~cı>n ruhi tcf!avdir-
~ \ . ( ... ... 

lf'r. tenehbühler görülür. 
_\kriğcr ha!")talıkfan ile psiko;1,hırm mü rn ebetleri 1wl~ 

az ınüshcttir. rcremin ruhi hale dol and1~1 zannolurn ~r r 
( Aschaffenburg). Bence V<'r<'lll toksini kemlifü• has bir psi
koz levhmmrnı amili<lir. V <'remlilerde ~on zarrwıılarma ka
dar ziudc·lll<. iddiaHI dikkati cellwd~cr·k ~P,ydir. İlk de Tf''k 
az (;ok lıypochandriaque olan ver~mJi~ ha:-ıtalı~ı ilerledik<·•· 
ııikhiıı olur. Daima kendini daha İ~ i hi~st·Hiğini öyfr·r. 
n~rrmlikriu <;oğu hodbiıı ve hain olm. Balgamının ın ızır 
mikrop olduğunu biJdiği halde l-as(kn h~ndin<luı J 7 ac;ılma
~ıııa kızar. lwr yeri kirletir, odada yalnı:t, kaldığı vakit 
minder üst!Prirn· ve arkalarına tüHiriir. Kı·ndi art1!!Jnı 
, emt'krj v<' içmeleri için tsrar <'dt•r. Talcl•İ rı·drledilir .... (' 
İ 1 m~nıhklar. dargııılıl lar <;ıkarır . . \~k ı· ~ı·lıv<'l" dair an
tazilrri sa~ ıklamaları nw~hurdur~ lıuıılarla ı:tnılüıdakikri 
hüshüHirı müteessir ed<'r. eyileşir ") ile~llWJ' ı·vleıwcr-;friıı
den , e diiğlinünüıı nasıl yapılanıgındaı lat]ı tatlı hah::-
ı~der. cihazını getirtir. se~-redcr. ni::·tınlısmm hir re · mini~ 
bir hatırasını güzünün önünden ayırnun. i V>rik re aktör
k~h1 ahıwler yaratır. Sitem vı· sPrzt·ııi ' ]Prd · lmlmııır. 

~dı,·cti artar: kadın. t>rlu'k t·.imaa dii. kün •>lur. gprn· kız 
i~<:> <"'rkek diye çıldmr. o µ:ün<> kadar t~ 11<'t Jimwdil }Pri i<:iıı 
aile:;İıw ~ikmkrdc lmlurntr: hııııLır llf'ıl ı,oh ha~ilitıi11 

zı'hriıw ait lıususiyetlerdir. 
l\:araci<rt·r hastalıklarrndao akıl lıcı::.ıalıfıı ol iııiwnu ... ;) -b , . 

ı .. ,·t•ı1 ıniidlifler vardır. Cok defa kanwiğt• rin had du ı 11-

rı;rnla mühim nıh1 teµ;c:ıy) ütfor gürülü. ror ; dii , .. ııu·ı lı· aibr
lıl r . , ·orırıınluk. rıyuklaına ~Jkrntıl~ı o}ll\r Jl'. Baz;f'Jl t<•I P -

\ iirl. lıiı: h:ıl nlı~· ~r: d:ılıtı sonra t'·~ı·v\' İ~~. 't• '"iilıat İ<'İı d(' 
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ölüvor. Weile hastalığında rüya1, hayaH hezfrnnJara col
tesadüf edjlir. Hastabahcınm, hırsız olduğunu, evdeki 
mücevherleri gi'.llice çaldığmı, hırsJZlığl me~ dana \"tkmca. 
intikam i<;in kendini zehirleyeceğini. on un i<)ıı hi · aıı 

evvel kovulrnat11nı musırrcl.ne ve fevkalcl.dc mühim bir sır 

tevdi eder yaziyette söyler. 

Karaciğer ifrazlarının yolunda :ap1Jmanws1 hazmı µ;üç
leştirir, hastalarda nevra tenik hallerin artnrn -ına selwl , 

olur. Hazırnsızl1lc; peklik, karın ağrılan, bilha~sa geğrek 

.ağrıları nevrastenik n· melankoliklenfr· pf'k <:·ok f!Örülür. 
Zaten teşrilıte ~eğrekler · « llypochoııdre » . J)u ~ibi münha_ 
hastalıklara meraklı hypochondriaque denili) f' kidenheri 
bu nahiye lztıraplarının mfraklılarda dikkati ('f'Jbettlğiııi 

{.!Österir. 

Mide ve bağırsak hastalıklarının da emrazı ruhiyr ile 
müna eheti södenmi~dir. Mjde nevrozunu biliriz. Pek co.l 

J • ) 

hastaların şikayet ettiği mide rahat ızlıklarında ncuro c'dan 
başka bjr şey bulunmaz, fakat a~ıl mühimmi bu nevrozun 
-cinnet derece ' İne vardığıdır. «İnsan ııa · ıl midesiz ya~cfr, 
midem yok, midem<lc ·ertan var» gibi mideye münhasır 
rıwraklı ı-iayıklamalar ~ö ·teren bazı hastalar, daha doğru u 
nwlankolikler vardır. Alt. «mide psikozu » dediği bu ha ·
ta lığı bizim gibi meh'mkoli . ınıfına koymakdadır. Büyük 
abdestin ihtiba · ı ve tali olarak kalın bağır ·ak dahili gı.;a

sının teµ;ayyürü yüzünden had twzeyanlar da µ:örülür. 
Me<'nunlarda ifraz <' hazım anormallikleri pek çokclur. 
Regis mektebine göre hu .,.a. 'rı tabiilik] "r çok defo arazdaıı 

zi_yade :ebebdir~ mide _-i ga:-.l il_.. bağır~aklan t'·miz bulun
durmakla zati tesemmümün ününe geçilir Ye melankolik 
haller, te~ vvü.;ii. akliler zail olur. Pavlo\ · mektebin µ:ön· 
hazım tegayyürlerini ruhi değisikliklerin sebebi telc1kki et
mekdense cırazı kabul etmek daha mnvafıkdır. Hu ... mektebi 
miğdc karhalarınm bil' uzvı dimağ U'~ayyürlt-'rİndcn iJe ·i 
geldi~ini idrtia f'tnwkte hunu tf>-.,rih: fi7~ oloji w patoloji 
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ile isbata yeltenmektedir, hatta dimag ameliyclerile mide 
karlı alarmı iyiJeştirdikJerini 1ddia ederler. Mundar ilik ha, -
tahkfarrnda senelerce hüyük ab<le~t edemediği ve kabı:t 
kaldığı halde ruhi tagayyür hiç gürülmiyor. 

Keza Latm cerhalarrna ameli) at yapıldığı Yakit, uzun 

müddet .kabız kaldığı halde hi<; psikoz gürülmiyor. 
« Vagner Von Yauregg)) ve «Alt» gibi müelliflen~ güre mid ~ 
ve bao·1rsak hozukluğunun akli V<' a~abl hastalıklarm olu-o ..._, 
şuııdu rolü pek azdır. Huha tesiri gıda az almmasıı dan. 
kan <leveramnııı bozulmasından, nihayet lrn yüzden deli 
olacağı korkusun<laııdır. Basur memelerinin de ruh ha:-ıta
lıklarına tesiri vokdur. ister durstm. ister amelivat edil--in. . . 
Belki fazla kaıı ziyaın<lan neurasthenique hafü~r, ve lrnl>İ!-' 
arn<mie yaparak delilikler lws1] <'debilir. 

l Tzuvların müzmin hastalıkları. Her müzmin ha:Talık 

ruha fena tesir e<ler. Hele bu l asta1ığın ıztırabı da Yarsa 
bel soğukluğu nevrastenisi dediğimiz psikozu her hekim 
biljr. Bd soğukluğu uzad1kça hastalar ye:se dü~er. ne -eleri 
kaçar, yemeden, içmeden kesilir. İntihar düşüncnlt•r hile 
çoktur. Keza frengi korkwrn dediğimiz psikoz da büyledir. 
Frengiye yakalandıkdan sonra adanıcağız burnum dii:;P<·ek, 
<lamağım delinecek. mundar iliğim <:ürüye<·<·k. be~ ninw 
nıracak dire korkular içinde teharnmül edilnwz bir bayat 
gecirir. B~ı~ korkunun arkası hitnwy<·n izadarırıdan bj~ar 
~h;rak intihar edenler nadir dt·ğil~lir. Mt~saıw n~ rnıaı 
müstakimin fistüllü hastcılıkları da ru lıa <~·ok fena t<'. ir 
eder. Bu hastalıkların verdiği ıztırap \r f~trni ' ornıu:-- ırihi 
t<--mizlenernemd\.. pis kokmak. lwr kesj igreııdi.nrn·k <lü~üJl
,.f'leri, İ<,~timai \'aziyetiıı µ:ü<;lü~iL lllLttırvi~ atı ~on dnı · <·e 
sacar. Yei ·c ve ümitsizliğe dü~nH·Jer~ canııw kıvmalar hu 
hallcrd(~ çok görülür. Ta~rnlı bir r~rıneni mak. adind,·ki 
fis1iilünü anwliyat eden <loktornııa traıııva~ da ra::-1 f[( lir. 
Doktor diğn hir arkada..;ıyla tatlı tat11 kouu:-;-url <'ll al an

lıkta a\ aha duran ımızdarip~ n·volvnini <:<'k<·r \ ı· dokt >r u 
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öldürüverir. Senelerce bimarhanede kalan hasta bu işin 
çok defa çirkinliğini itiraf etmekle berabf·.r yine kendini 
mazur görüyordu. Hipokondripık hezeyanları yedi sekiz 
yıl devam etti, nihayet veremden öldü. 

Tenasül uzuvları ile nörozlarm ve p•3İkozlann mümı
'.'."ebeti ni ancak ruhi mıntakada aramalıdır. Bir kadındaki 
i~teriri~ melankoliy1, panmoyyayı. rahme, rahmin hasta
lığına, dolulu~una, bo~luğuna atfeden hekimler artık tıp 
tarihine µ:ömülmüstür. E. kideıt i tcrjnin rahim ha talıkla
rilr miina ebeti muhakkak adolunurdu. .\deta hysteri(· 
in'iJG\~1 bir hastalıktı. Halbuki i teriklerin cogunun azayr 

> L 

tena:-ıüliye~i sağlamdır. Yahut cii.z'i külli bozukluğa tc a-
düf edil. <' bile berke ·te te~ad üf edilebilect•k derecededir 
ve bu kadarı sinirleri sapsa~lanı kc dmlarda da gürülebilir. 
Vüz kadın i~tcri inin on tan ·:ıinde teııaHiili bir hastalıl 
bulunrnus, virrni birj ~adı·ı·e ttd~t ağrılarından muztarib-

, " t.; 

mi~ ... halbuki tabii kadınlarda da bövle lıalleı coktur.Tena-
• i> 

sül llzvunun fıa..,ta1ıfandan ;1;İ 'ad~, CO('Ubuzluk hastanın u • , 

ruhuna fena tesir Pdcr. La;ka türlü fP.nalık ~ apmaz ... Haz-
neyr pes 'er koymak~ rahmt-> kfü;ük büyük ameliyat yap
mak haf'~as kadınlarııı ruh 1 hallerinf' zarar \erir, hat1.<ı 

!-!İnirli ~-apar. (,~oğunda jinekolojik bir muayeuı· hile hir 
'~ok) f?:İbi t<·~ir <'dn.Sinirlİ ha ··talardan - ameliyattan sonrcı 
<-'yİ olanı - pPk az gördük: lakin daha fena olanlara, ıztırabı 
viizlercf·. defa artanİanı <'ok tı·sa<lüf edilir. ~iniri eyi ola-. ' . 
cağm<lan emin jin koloji ma~a ına yatau kadmlarm anw-
liyattan sonra hekimler~ df'. hP-kimliğe dt· l<hwtl<·r okuya
ral, fr·ryad n- figaıı İ<:i11dc>. ruhi ıztırahdaı çı ld tnHI '.j bir 
lıald<· ınürat:aat PttiJ ı~riıw. hatta iutilıar te'.-ıehhü f ııdt· 

luılunduklarına pek <:ok ~cıhid olduk. _\(let keııjmi hadj
~<· 'İ df• ruh ha, talıklarınm zulrnruna .., ... ıwl,dir. \d "t h~ imi 
p ikozları ayn büyük bir baJıi-.dir. Burnda aııc:al ılalıilı 

ifrazların dc~i~ikliğinin rol il oldu'> una kaniiz. aha dah; 
hir ':ol · ~eht'hlf'r d .. lrn..;üıhırın ruhlarına fı·ıı;ı ff' İr ı·dn . 
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\.det J esimi ba~Jarken kimi çoJ karı kayLed .. r , bunu 
rahimlerinde habiH ur. olması ihtimal.ine atf ile· üzülür. 
Diğer taraftan kadının tazeliğini kaybedişi, enelerdeıı h "rİ 
önünde secJe edilen güzellik rnihrahmm yıkılı ·ı iiziint ü
sünü büsbütün artırır. 

Bussi namında bir hekim hir <;ok w;abi ve- akl1 rak ~ahm 

jinekolojik müdahale il<" pek ba'3İt Hurette iyi ettiği iddi
a mda bulunmuştur. Bussi'ye göre kadınların yüzde elli 
nishetinde intiharları tenasül aletlerinin hastalığındanmı ş . 
bu hastalıklar tedavi olunur ·a intiharın önüne ge ·irilmi . Bi
marlıanelerde yedi sene erkf'u bıınama teşhisi ile kapatıJaıı 
deliler cerrahi müdahale ile eyi oluyormuş. Bu iddiCJ 
teyit edPcek ikinci hü· ses işitiJme<li. Bütün dün a hu 
fikre muhaliftir. Tcnasü 1 uzuv hm ile cinne1 arasmdakr 
münasebet Lir taraftan yumurtahklarııı içe al a ı ifrazla

nndan. diğer taraftan ruhi amilJerdcıı ileri gelir. Zıehen.iıı 
kadınların tenasül cilıazı hası alıkları h1n;ok pi. iJ ozlarn 
amildir df'mesi de pek mühala:.;aJıdır. ı ym d~n~ c,~ dt· ~r
keklerin tenasü 1 ei h azı hastalı] Iarında la pi. 1koz teh liJ ,. ,. ·1 
vardır. Evvelce söylediğiınİ7 gibi müzmin ~wJ oğuklıı<-ru
nun, prostat hastalıklarının, erkeklik kuvvetiııiı kifayet
"3İzli<>-inin ruhi trsirleri inkar olunamaz. H<·rhal<le ı ulı l e-

rı 

kimliü-i nıüesse8elerin<l<> ü•nasül uzuvJarı teda rj .... ini j tilt' 

zam eden hastalardan zi. adP gyııecologic· k 1 inikI •riı dı 
pisikoz ve nevroz bulunur. 

KadrnJarda mcbyez hatıtalıklarııHfo a~ır ı ilnıa ı e..::a, -
~r ürl<~ri olur: Dysg<·ni1<1lismu: gihi ... yumurtcılıkl: m nk~ı
rı]ma. ı da ruh üzerinde mühim deği"il ]~klcr ,,ra1 ar. Bir 
cinsin tohum kesesi <;ıl arıhrsa vasıfları e tabiatları difrı"r 
nc::;le nıklaşı, or. Lal in toh11m hAzf'l,•rinin ha talı~ıı d;rn 
v ya .<:ıkarıJı.uasııı<lan ilerigelnw ha~lıb; !"lnıa J,j,. pi ik ,z 
\oktur. Tchisclı.ın <'rh'ııbunama hakkrnda teııa:ıül' ·m .... ak
~laıı ilt·ri ~eleJJ zehirlcııııw diye üriittüğü miiınlta Ja h·, . 
tw·al'tı.ır lrnzaııaın:ımı~1ır. Buhi r,.t iJP tena. iilı ıi'.tıraru ı 

2J 
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münasebeti pek çoktur. Rnh ha talıklarının tenasül vazi
fesi üzerine te iri inkar olunamaz. Manilerde ve general 
paralisinin başlangıcında pek fazla şehvet taşkınlığı, fev
kalade erkeklik kuvveti vardır. Bilakis inhitatı hallerde 
çiftleşme zevki kalmaz. Erken bunamada bir auto eretisme 
vardır. Bazı abdal ve saralılarda elıvet fevkalade ziyadedir. 
Bu hal hastalık arazı olduğu halde ha ... ta sahipleri ince ve 
çok defa müteha sıs olmayan hekimlerce hastalığa sebep 
zannedilir. 

Tenasüli ızdırarlar ·innete sebep değildir, viladi ise 
bir irsi kusur alametidir. Böyle zeminde pisikoz yetişebilir. 
Yani puştlarda sevicilerde cinnet çok olması puşt ve sevici 
olmalarını icap eden viladi tereddidendir. 

İç ifrazlı guddelerin tesiri : Bezler birçok pisikozlar 
yapar. Bu bahis günden güne aydınlanmaktadır. Araş

tırmalar ilerledikçe iç ifrazların nevrose ve psychose'larda 
ne derece müe ·ir rolü olduğu daha ziyade meydana 
çıkıyor. Qinneti bir zehirlenme diye kabul eden şimdiki 
hekimlik hu ·emlerin Lir kı · mını hariçte buluyor: Al
kol, morfin, frengi ve aire gibi .... diğer kısmını beden 
içinde !. İşte bu suretle bezelerin içe akan ifrazanı fazla 
lığından, azlığından, terkibinin değişmfsinden vücutta 
muvazene bozulur. 

İç ifrazile te ir eden guddelerden en eyi tanılanı thy
roide dir. Bu guddenin ruhla münasebeti tecrübe ve seri
riyatla aydınlanmı ~ tır. Thyroide ifrazı azalırsa kreteniziın 

ve mikzodem denilen iki ha talık ha ıl olur. Kretenizim 
daha ziyade beledi bir ha talıktır. Miikzo<leme her yerde 
te ·adüf edilir. ... iikzodem levha ·ı ruhi faalivetin azalma-
ile tanılır : ğırlık, tenbellil durgunluk e a tır. Thyroide 

in çıkarılma ından ileri gelen cachexie athyreosi bu ffud
dcnin vazife ini eyi yapmama:,ından ileri o- lir. Halhuki 
hu guddenin ifrazı artar a Ba ed w olur. 
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Thyroide ifrazınm fazlalığından ileri gelen ruhi teza
hür]er şunlardır: Titreme, teJaş, sıkıntı, hırs, canlılık. 

uzun müddet birşeyle meşgul olamamak ... Basedow ha ta
lığında ruhl arazların daha ziyade arttığı da olur : pek fazla 
sıkıntıdan şikil.yet eder, hezeyanlı hatta hayalle beraber 
teşevvüş gösterir. Semden ileri gelen maddi hadiselerdP, 
kay ve ameldir. Bazılarında fevkalade hezeyanlar ve ber
saınlar görülür ki Basedow pisikozu veya th yreotoxique 
psychose denir. Rasedow hastalığında birçok hakiki pi i
kozlarda görülebilir. Mesela folic maniaque depre iv 
olur. Schröder bu hastalığın thyreoioxie ile münasebetini 
iddia eder. Yine Schroeder hazdow hastalığ1nın ruhani tro
ma tcsirilc husule geldiğini söylemektedir. Biz de müşa
hedelerimize istinaden bu 1ddicı<layız. Bazı müellifler 
hövle vak'alarda evvele(-' gizli Uırz<la scvreden Basedow 
m~vcut olup olmadığını araştırmalıdtr di;ror. 

Parathyroide gud(fr'lerin tetanie ile münasebeti de an
laşılmıştır. Tctanic'dc de ruhi adzlar f!Örülcbilir. Parathv
roide guddelerin ifrazlürındaki deği şikliğin dimağın k~i
de ·indeki ukdelcrc icsirifr Parkinson tablosu hasıl olduğu 
·on senderde anlaşılmıştır. 

Bonhoeffer <1drcnal guddesiniu lıa sta11khmnda nılı 1 deği
şiklikler olduğunu söylüyor. 

Hypophysc guddesinin hastal1kJanııda r;ok defo ruhani 
ve cismani bir ağırlık. hir g<'v~ekljk görülüyor; lı e ııüz 
dimaif iazviki araılan olmaksrnrn bu halin güri'ıııııw i dü-

b . 

sünükcck şeydir. Bu ruhi tegayyürler guddedP-ki t Cımörün 
l)üyünıcsin~le~ı ileri gclnıt·z: hiızat guddeııin ifrazının 
<ız~lmasına Y('\'<l dimağın kaicksiııde lmlurn:ın bcızı ıner
k(-'zlerin tü mö~· t azyı kı İ k m üt<·Ps: İr o] masıırn <ıtfedik bilir. 
_\lkolisnıa ih· beraber hypophyse tümörü olursa Korsakof 

pİ14İkrnm levhaHı lıw,ıl olur. Tuzi il<' Pick hypophy. <' ıır
Jarında pisikozlara t<'sadlif' etmişlerdir. 

Pt•llagra hastalığında t lıyroid<> guddesinin f;w]iyc tinde 
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ifrat veya tefrit görüldüğü vardır. Hu yüzden karanlık 

fikirler, malihulyai haller eksik olmaz. Bazdow veya myxoe 
deme suretinde görüldüğü gibi mevcut nevroz veya pisi
koza ilih e bir hyperthyroidisme veya hypothyrodiisme 
arazları suretinde görülür. Onun için thyroidisme arazları 

birçok ru hl hastalıklarla mü., terek bulunabilir. Gusa olan 
adamlarda geniş veya kapah yerden korkma gibi asabi 
pekçok arazlar görülebilir. 

Mebyaz v · husye ifrazlarını hem dışarıya hem içeriye 
<lökeıı gud<lelerclir. Bnnlann ifrazları umumi tegaddi üze-
rine tesir ettiği gibi ruh üzerinde de mües ' İr olduğunu 

görüyoruz. Viladi veya kisbi olarak husye iikdanında vü
cutte eyi neşvününıa bulmamak, se değişmek, sakal ve 
bıyık kılları çıkmamak gibi maddi arazlarla beraber uyu
şukluk, zekada küııtlük, ce.·aret izlik harekette~ ağırlık. 

sevksizlik gihi haller olur. Bunlarda hp;teri, nevrasteni. 
cyclothymie gibi heyeran ha talıkları çok görülüyor. Ka
dınlarda meby az ifrazlarmın kalkması. yunıurtalıkların 

~;ıkarılması ; hysterique nwlancholiqu ~ tezabürlrr. hahusu 
thyroide ifrağıııın l'azlalı~nHlan ileri gdr.11 :ıhntıları an

dıran haller yapar. 
G u<l<lelerdeıı J)iri Jc paııcn• u::,1ır. Paııcrem; Jıa~talığı ~e

ker yapar. Herluınf!i t arz<la ha. ıl olunsa olsun glyco:ıuric 
ile ruhi Uwayyürl er ara;-ıında ınüna. ebet olduğu eskidt>n 
beri dikkati celbetmi ~ t1ı·. \ a kandaki ~ ekerin fazlalığı dıy
perglyc -mie » bir p .~ ikoz ha ıl ediyor. ya ~eker çıkartma 
p ·ikozuıı ııeti e. idir, yahut ;rlyco urie ve ptıikoz umumi 
bir sebep, yani viladi v' ki~Li i ·ti<lat t ::;İrile hasıl olur. 

Kaufmarın ile Schulfz ruh 1 bozukluklarla tarh edilen ~e
kerin mil, dan ara ında hir müııa:-.cb t hulu~ or, bazı müe]
lil'ler de lıi(: miiııa ·dwt olnıa<lı --ı iddiasındadır. Ceneral 
paraly i~ vt> bP.yİıı kananıalarırıda idrarda arazi olarak ~e er 
bulunu vor. 

Hakikı di,alwtl('nlt· uz\ ı \e a~ahl df•ği .. iklikler~ n vrit-



325 

ler ve nevraljiler az değildir. «Lavden hayme ,> diyabetten 
ileri gelme yalancı general paralysie gö termiştir. Di_rabe
tin ruh üzerinde hususi tesirine eyi bir misal coma di
ahetique <lir~ lakin bütün hu tegayyürler characteristique 
ve diyabete mahsus bir psychose değildir. Ağır semmı 
her hastalıkda görülebilir. Hypochondriaque fikirlerin ~alip 
)lduğu bazı melankoli vak'alarmda idrarda muvakkat şe
ker bulunur~ hasta eyileşdikçe büsbütün zail olur. 

Mysophobie şeklinde bir psychose obsedante li hastamı
zın ikinci hamlesinde idrarda mebzul şeker bulunmu v 
nihayet ka eksi ile ölmüştür. (Bonhöffer) arteryo klerozl3 
psikoz ve diyabetin mühim münasebetlerini göstermi <lir. 
Diahet için neuropathiqur istidadın fevkalade ehemmiyeti 

·olduğunu bir çok alimler söylemektedir. Çok defa i~tida 
hastalıkları ile ruhi tegayyürler nmumi bir zPmİn üzerin
de neşvünema bulur. Bazı ağır yük] ü ailelerdf' hu gibi 
tezahürlerin sıra ile arka arkaya geldiği görülür. (Norden, 
Souques). İşte bunun için diyabet yahudilerde pek çoktur. 
Bir yahudi kadın hastamızda Parkinsoıı, diab ·t. mysopho-

hie beraberdi. 
Nikrisle psikozların münasebeti bir cok nıünaka!-ialara . . 

ebep olmuştur. :Memleketlerinde nikri çok görülen alim-
ler bu hastalıkta psikozlar gördüklerini söylüyorlar. ~fe
:ıela Minkowsky bazı nadir vak'alarda nikri ,' lıamlelerind 
taharri.L halinin arttığını ve hezeyanlarını ~örmüştür. Men
de[ şiddetli nübct geçirenlerde lıayal1i lwzt'pmlı had p i-

ozlara ı;;ahit ol mu. tur. Bazaıı ı ikris ııölwti verin .. cahuk . , . . 
zail olan bir psikoz kaim oluyor. ~I ilznıin bir p ·ikozun 
eyri c~nasında gelen nikris hamlesinin p. yclıo~e u yilc -

dirdi<rj (l<-' , ardır. Minkovski nikri .. lilerin mP-ral l ı Vt"' dü · "i1 
D 

miza ·da olduğunu :öder. Adeta nikris nölH'1 i yc'rin<' ııö-
bet nöbet mclanl~ oli µ:ürülüyor~ Bonlıoeffer nil ri ., lilerdP ir.~ ~ 

rüklülül 1 abul c·der. Nikris il<>rl<-mis 'aslarda oürül,·n hir 
İıastalıkdır. Zaü·n in:an]ar bu ya., da rul.ıaı: ci>kc·rlcr. o ha]-
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<le bu iki ha ·talığm müna. eheti kolay anlaşılabilir. Daha 
nikris ağrıları ha lamadan ha ·taya Lir hüzün, bir can ı

kıntısı geljyor. Bundan rnn:ırlc rıü7rn1n ıztıraplar mağmum 
mizacı daha mü alc•ğ· ]andırır. Zaten diğer ha tahklar için d 
öyle değil mi r yaş dönüı ıünde her ş yi kara gören in an
larda elbet bir kum ha. alığı, ronrntİ1,ma, nil ri. , şeker, 

damar sertliği, şişmanlılr gfüi bir arıza da olur. A ıl sah
neye hakim ruh ıztırahı arazları l u uzvi ha talık yüzün
den sanılır, halbuki onlar . ~ine devam ederken şahı pek 
ala ruhi ıztıraLlar lan kurtulabilir. 

O teomalacie de iği 'z kadmlarrla görülen bir ha -
talık a ·abi ruhi tcga:yü ·lerile iptida kemik yumuşaması 
dikkati celbe<ler. Hchm buııdah deği. ikliği araştırırken 

yanı sıra ha tada mevcut kemik ve:air ma<lcB arızaların 

farlana vanr. Ilu lıa -tLJL0·ın d· 1 ili ifraz bozukluğundan 

geldiği ., üphesizdir. Lakin b yzalarda mı, adrcnal gudde
sinde mi, thyroide emi, hcı üz 1- . cl'r miyoruz. Kraepelin
erken buneıma~ ı kemil- yum :-:amLJ. mı igıida bozukluğuna 
atfed~r. O teoımılacie il erke 1 bunamanın ayni ahı. ta 
görüldü~·· vardır. 

Kan er gibi l aşektik hastalıklarda rulıl t µ:a_ yür narlir 
değildir. Bu lar da hezal p. ikozlanııı an<lınr. Burada lıe

zal deyin ·e vücutt iht · :<ıt olarak hir11 mi) gıdaların arf 
olunma ·ı değ·il, bizzat lıöcr leriıı }-endi kcu<lini tahribi 
anla .. ılmalıdır. l azla . arfolunan madde! ·r gıda Y uyku ile 
taviz ol ınmaz ·a uzvi ~ette harahi -et lrndisel 'rİ v , air arı-. . 
zalar görf lür. Ilillıa .., ~a Edinger Lin;ok a alı! ha.·talıkların 

olu.. tarzını anlatmal- iç· n i tihlak nazariye ini ( \ ufhrauch 
theorie) koymu. dur. ,j manı ve ruhani t ga~ yürl rl he
zal ara ·ııHlaki müna ~bet hu ur tl<~ açıh~a anla. ılır. Bir 
çok proce ler le hem jo-1ida bozukluğu~ hem <'<\İt ç . it 
kimvevi maddeler 0 .. ·rm kt .. , iz. Ranke v ~ crör v rcrunluk • . ~ h • t: 

k~notok. in denilen . ~mmi madd h ri yapar! (Reihard) h -
zalin >L 'bİ1 j ( zoıı un ö 1 ·mim· H1fed 'l'. nu maddP ima-
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yınra vücutie yorgunluk maddeleri çoğalıyor birikiyor. İ t 
hezal dediğimiz hal bundan ileri g ']İyor dcrni~tir. 

Hezalin bu kimyevi izahı, h zal p ikozlarma tamim 
olunabilirse de istisna edilecek vak'alar ol a g<~rektir. 1 -

sela karsinom psikozu da bir nevi lwzal malı ulüdür. 1 a
kat karsinom psil ozlarının bazı ında dimatt-da hidik l·ar-
inom meta tazları görülür. Schroeder anemie p rni<·İ ı t 

dimağın miyclininde mihrak1 i.'1İhah~ler görmü -tür: iht ·
maldir ki ruhi değişikliklere sebep hunlar ol. un. 

Bu gibi hastaların yaptığı p. i:kozlar bir takım n üzı in 
ruhi tegayyürlerdir. ücudii zayt( ka. ktik: gözl .. İ<·iı e
çökmüş ve adeta üzf'ri bir pP-rde ile ört.ülmü~~ ve c·a aHaı -
mış dudaklar kurumu. ve titrrk, balo. ı mana ız ve .. 1. ıl · -
nık; . ayıklamalar, yahut yangın ve yılan gibi korhm<· ha
yaJJer, tcheyyüçler, taharrüşi _1 P-tler, hnlımduğu zen an 
y ri bilememe] suretinde \ nwntia en cok gi' rülen ma ·az;" 
seVildir. Bazan Korsal af örrn~ğind(· p il·ozlar gi'ıri'liir. 
·ela gebelerde hezal vüzünd<-'n Kor:akof ceı;;;i( indı r l ı . .. 
deği. ildik oluyor. Bu <rihi ha tahk1arda alkol v ~ 'rı--n~6 < P-

işe l arışır. Psikozun hanµ;isindP-n lJp,ri w·Jdi~i kcıt° ~ ur H 

krsdirilemcz. 
A ahi hczallrr, rismanilerden farJ lı d ü·ildir. ~ iP <>la az · 

kafa yormak da ayni tarzda t . ir eder. ~ ~ ade a~abı : r_ m 
lukla;·da psil ozdan ziyadp, ne\Toz olur. Had ·aF a arda 
beden yorgunluğundan zİ) ad (kork ı ~ıkmtı) ih. rulıt 
bir ehep psil ozun meydana <;ıhna ına ve ~ ilP olur. Had 
brden yorgunluğu yalnız ha. ına hirşr . T .rapamaz ( g r k ... 

Açlıl yalnız ba~ma delilil· .Tapar mı!. ~ ladt n ı ak arı 
vık1ldıifı zemaıı ~ kiz on giin gıda . ız kalan l·azaz<·d •]t · t"'

lwlli ha)ı bir p. ikoz olmamıs, . adc· fazla t '<'!". üriy t l l az 
hi. galatları ve lıayallar olmu:tur. ~ raııgı 1 or Ju ... ·ı ~ "·
tanlnıla gelen Hus nıliltccilc·rind~, uınnını harı t 
bir yok. ulluğa katlanan fakir] ·r<le tli'ıı ı 
vaHa. dmm a<,·I ıl tcsirih~ inhitat İ 'ekildf' aıılf n 
ol 
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lagra p . . ' clı . e ~lan uzvi nıurdar ilik lıa ... talıklarını andıran 
f<'lcleri çok gördük .ı. 1 ~mm diy' bimarhaneye getirilen 
bu gibi 1 içarclerin çoğu üç giinlük bakım ve ıcak yemek
! i_Til' mi. lndir. Ka, ktik hale !!elmiş orta ya~lı hir hı
dıncaouın IH'rnl hezc raıılarını ve mundar ilik Metini andırır 
.' i'ırüyüş · .. v 'ela adll tıp en_ titüsüııün= .. onra Toptaşıııda 
mü .. ah ede almı a , i. tanlarımızın dikhıtini celbrtmisdi. "'Tn-. 

T ~zı _mff r <., eme ]erinde bir i ~ ti hale. uzvi bir af t dii:ün-
• " ;o. 

düren bu ak ·a la bir hafta ~onra hic bir . ev kalmamı. tı. 
~ .. ~ 

ahi '~ akli ku ... urlarmdan i ·il :--dihl n ~ onra 1 adıııca0·ız 

bir enedir nadir ·n VÜ7.: dirhem Pkrnekle Les kuru~luk 
'Oğurt alabildifrinİ. · }r !!C ·c ) ~r kuru (+meklc YCYU büs-

• u . , ' .. 

hütün aç · attığıııı , on günl ·rde ne yörümeğ n d dü-
1ünnıe0·e kudreti l raldıfam anlatıvordu. ~lütarcke . en lc-

v • 

·ind pella<Tnı p ycho e lan ... alffın halinde idi. Harpde11 
P Tv l af'lık l ikozlarıı a f imanlar pek hcmmiyet \ erıni-
Torlar lı. Iutlak .ram ıra difrer ehepler arayorlardı. İlk 
·>ı1 · • ır > e.-irlerinde ü era kanır!!alılarında alpn haljnd' 
,!;ördüHeri vaF al ar dikka1 lanın (·db tmi~di. 1916 Münich v • 

rongnnnda Bonhoeffer lwzal p il ,. ozlarına f<'vkalcide eh ·nrnıi-
.'et verı1ıi di. H~ rp ilnl ·dikçe her mill t~ halrnsu ınafrlt'ıp 

olau bi7lf'r ac;lıO-ııı el r .raptıfanı p k iyi µ:ördü}. 

T akıa bircok rak alctrda raııı ıra te..,İr ed ll diğer e-
heplf~rde 1 a g rek ... · al>iı retandan il ri o- ~ime l a~ k-
il rd rr" rdüi'rürnüz 1 z · .ranları zaafdan ziyad ' parazitin 
e · ırın atfc·dcnl cr p k haklıdır. K --za an mic perni ·ieu ~· 

~ mmı bdl i de intani bir ha taJıI~ ol a µ: rek ... P llagraııın 

bir ritamiıı lıa ta ığı «· \·tan ino~r » oldufru anla.::ılmı~tır. 

ezal p ikozları in anı lu ... alıJ r P""İkuzlarını <: k andırıyor. 

Bonho/ fer, Weber ). 
j nt an I ..,jkozlan · nt< ulanla <fr rn ' in µ:üre <'t' . it <,'<' .. it 

r ıhı t '!!H . yürl r [!füü ür. 'l frih d ·vrı-. i v<·ya ba;laıı!,!ıc 
1 'Z C\ ran 1~ rı. lı ll 11 a . f lJ 1 lıi nl n bi I'(' d ibnw ·j Tf-'YH 

hezal 1 ez'· 'ar la ·1 • ·lıJ h rn rıw . iııtan. iııtaııdan -.0111 a 
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ırörül n zaaf p~ikozları... İman p. il ozlarında bazı hu u

:--iyct ler vardJr. Ic. ela hararet inhina~il<' hezf rau 
ara~mda bir miinaı-1ehet yoJ tur. Bazı intaıılanla harar t 

lıiç yükselme! iziıı s yrcdcr. Mcningit... tuber ·uleu. P YP 

ı>ncephalitP epid ~mique d fazla hararet olmadığı ha l · 

ruhi tcgayyürler. hezeyanlar pek boldur. Psikozu :apaııın 
harar t olmasına ihtimal verilemez. 13 lki mmiıı t ı · n

dc--n ilerj ~el~iıı. Bu sem İsP hastalığı yapan mikroplardan 
~·ıkıyor. 

Hel(' bu miJ roplarnt dimağı i ·til<.1 ed r k mihanil ,.. i 
t ·~irile ruhi tcga_) ür yaptığını dü. üıwnler ka(i\· ıı lıal · 
..,ızdır. E ·kid•·nlH'ri intan eı;ua · ında hiJha a 1 ahi~ intaı -
!arın im. laııgınrnla dimaf>·da d "veran bozukluo·u me Pla 

l ı- c 
ihtikan olduğu zannNlilirdi. Gü) a intanın baslan;rıeıııda 
muhbir araz diye' f-'ay<hğımn l uwnlık hu ilıtil andan. ih ._ 
kanda kalp 1,afından v~ ak('iğer](•rin t ·~ay. ürüııdt·ıı iJeri 
g Jiyordu. Halbuki lwnw~ j _rapan nıikrobuıı z lıirl ri lir. 

yuşnkluk. ırnutkaıılıL bulmnl lık lwp. i lwp. i ondan il ri 

!!;e lir. 
. lntani lıa ·tal ıklar i';ind(· t'JJ zi\ ad · rnhaııi tcO"a ' vürlı"r . t- •. 

gösten ıı bir Jrnstalık IPJ ('Iİ hummadır (Kurşman) . Lekd i 
hummada valnız <'İnıı"t değiJ. yarnsıra tız\'ı a aLi af t!f~r 
polinevrit<:~ dioıaO-ı feh:ler) dP o-üriilür. Hirş;feld, ~ I k v· -

daki kk ·li lıuınma ('pidenıisinde ] 7-t vak' ada 12 de fa 
mü ·takil hir psikoz <rürnıi.btür. Hirşifeld hu ciıın "t c l ( -
zahn hiçbir rolii olmadığım. tamamPıı ~Pınmı olduoun l a
hul ·<livor. Bih·lc olmakla beralwr. lel li huım Ja\" ı ıalı-
u · avı:ı hir ı;:il oz yoktur. Bütün İııtanı lıa"'t~lıHarda 

c)lduğ.u ~ihi ~('ili te ·irilt• dinıa0·ın h ... nnda ao·ır 1 '!!a . Ü -

I< r olıl\ or. Bulllar da lıan•kPt hı urları. · pr~PmliJ . ırn111-
a11lık~ .!.!İhi arazlnrdır. Bar-.ak 1İl'o:unda da lt>lcc li 1 um ma : 

iwnz<'r tarzda ruhi tq!ayylirJer olur. 
İntani ha talıl lar ara , 11Hl<ı ruhi t<>ga .. iirl' re Pnrı 1 tf -

... :ıdi'ıl' f'11iğ·inıiz ('IH'PplıaJit•' c·pid<>ntİquP·dir. llarl İı t ı 
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~eııelerinde tanıdığımız, hala fenalık1arından kurtulamadı
ğımız, bu marazın her devre ·inde dikkata değer tegay
yürl<·r oluyor. Çoğunda başlangıçta bir telıcyyüc devre i 
görülüyor. Bazan bu tehcyyüe devr~-,i bir iki giin hazan 
haftalarca devam ediyor. Şah._ a görf'. hezeyanları deği\ 

mekle beraber umumiyetle me.~guliyct h zeyanı dt•nilccek 
vasıf<ladır. Bir teğmen l oğu.5undaki lambayı ve silahlar:i 
çift görür, boru ve ilah se. lcri i itir, dıvardaki . ilahım 
almak üzere yatağından fırlar. ~ laltep ·]i bir genç rum 
kızı ayna karşısma g "'ç •r, adarım tarar yüzünü pudralar. 
Bir Şirketi Hayriye biletçi i h r ak :anı vcrmt>o·e mecbur 
olduğu bilet hesabını yapmağa calı . ır, bir kundura ı çı

ra<>-ı u ta ile i, ine <lair konuşur~ bir Yalı udi delikanlı yanık 
yanık arkılarla sevdiğini ça~ırır. Garbi Trakyada çnlışan bir 
çoban İ ·tunbulda bombalı ihtiltllcil ·ri görür~ komitalar İstan
hulu bastı diyf' zabıtaya ko, ar. Bu devri uyku takip ed r .. 
·ürekli uyuklamaları e ·na"ında arav ıra i.·ine dair ayıkladığı 

olur. te~ otuz ·ekizi pek g çın ·<liği halde ha ta hlVv tli 
bir intana vakalanmı. ca:ına a!!ır !!Örünür. _ far bir am ntia 

• v ll '--' 

veya deliriuın treıncı tablo. unu andırır. Y av as ya a . 

had devreden çıktıkça hezf'yan azalır. Lakin uzun müd
det kesiHik, hatta çok defa i: manla<lığı halel Lir lıal:iz

lik kalır. Biraz , onra Parkin on, iL oı, t1]- ve a1doz tar
zında mulıtdif uzvi tegayyürler ıne_ ·dana çıkar. Ruhan de 
dcği iklikler daima göz çarpar. Kimi <·yi olmayan hir 
ha talıO-a yakalandığını anlayarak tekrar t ·har iııtihar t -t" • v • 

., ebbüsünde bulunur. iyi bakım ~ ıw güzel , öz ç ğunu 
memnun etmrz. Kimi kavga<·ı ve atak olur. Mües - ' , de 
kimse ile O'cçinemt>z, h rl <' i birbirine katar, kiminde te
na üli dalaletler artar. ( .ocuk a onaııi ·t olur. Elini 1<'na· 

ül uzvundan ayıramaz n lJtılursa fercine tıkar · l imİ 
erkeklik kudn·tinin azaJclı lfından ibi ret ettıgı ribi bir 
~·oifu da fevkalad , :ehvetli olur, h ·r ge · kan. ını hırpa
lavan ha -ta <>rh~kler ol<lu~u o-ili kom n ı iô·rn· iplil ha-
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lin getirecek veya getirebilecek ve canından vaz geçire-
ek derecede zorlayan kadınlar vardır. Razı1armda kı. -

kançlık son derece artar. Köşe köşe karısının giz)Pnrnis 
aş1klarını arar. Uyku hastalığından sonra manya erken
hunama tabloları çok görülüyor. 

Kuduz sinir sistemi hastab~ıdır. K mlnzda lırmcn dai-,_, 

ma ruhi tegayyür olur. Tefrilı devresinden ı-ıonuna kadar 
ruhi haller gösterir. Hafif inhitatıan hakiki kudurrnu 
denilecek derecede tehevvürler görülür. 

Toksini kuvvetli olan her intandan dimağ mütP -~ ir 
olabilir. Kızıl hastalıkları ruh1 tegayyürleril m ~hur<lur~ 
(Scharlahs psychose) klinik ve pntholohie ile tetkik edil
miştir. Kızıl hastalığında humma hezeyanı~ hummadan 
sonra cinnet, hezal piskozları şeklinde ruhi arızalar olur. 
Bilhassa vahim intanlardan sonra cyclothymia r'~ .. izo1re
nia g0rülür. Halkın hayırlı ha talıklar arasında korkmak-

· ızın ismini saydıkları kızıl en aıüthi~ intan1ardafülır. Kı
zılın nekadar mühlik olduğunu biliriz. Böbrek iltihah 
ihtilfıtmı da hatırdan çıkaramay1z. Fakat kızıldan oııra 
görülen dimağ kusurlarını bilenler pek azdır. Semmiı 
tesirile ehrami hücreler harap olur. Dimağın Leyfı v kem
mi kıymeti azalır. Kızıl geçiren çocukların birçoğunda eski 
parlak zeka kalmaz. Erken bunama hile kızıltlan hemen 
sonra veya birkaç sene ~eçtiktcn sonra ha., fYÖ ·terir. Ta
bii intandan birkaç sene sonra görülen erken bunamanın 
kızılla münasebeti şüphelidir. Kimbilir belki de bir te. a
düf ... fakat intanın dahili ifraz guddelerine te. iriJP fizy -
lojiya vazifelerinin ihlal edebileccAi e y ııi terViı d ki 
mah t\llerin tedrici te irile erken hunaına ,1]abiJ ~c 1~·j dt> 

( 

unutulmamalıdır. 
İ tcreptokoksik hastalıklarda Kor,·ukof ~ .. ndronı m· 

oldulrça çok tesadüf edilir. Wagner von Yaureg yılarn·ığın~ 
loh usa1arm alhastısının had ve atc:-ıli l a ·tal kl rııı m "iz
min psikozlar üzerinP saltthktır e ~afi t e .... irini iiylt>ıı i~ 
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dir. H<·le plaıınHcı bar ak tifo unun akıl ha tabklarını 
iyileştirdiği ötedenb ·ri hilini. ror. Wolf lekcJi hummadan 
sonra üç . ifa ak~a ı zikr der. Bu mü. alwd ·lcriıı ilha-. 
ıilc akibeti ail-ır olan umumi f'elclenk thfrebentin 

~san. ı .,ırınga ~diyorlardı. Daha -.:onra tüberkülin~ nuclei
nat de .-owl<· ve üt :ırıngaları u ull ~ri kaim olmu tu. Bu 

t ullnle hararet ve lüko itln artacağından frc>nf!:İ mikro
bu daha kola. ölebiliyo ·. Iünih klini~·i Haci humma 
a ·ılıyor~ onra \Teri1 içine neosalvar an ~ ırıngasilr huın

mayı tedavi ediyordu. Cmurni harbin ,, onlarında ıVagner 

von Yaureg malarya teriyana a JJap.ırak frki umumllcrde. 
·ekiz : on iki hamle ha ıl f'ttikte-n . onra :--ıtma ilücı ile 
ha tayı tNlaviyi ta . iye etti. Yaureg°in malar~Ta t davi i 
bütün dünya klinik]erindc hararetle kar~1lanm1~tır. . . ; 

ı\Iü7mİn intmıi ha~talıHar ara ında inıwt tevlit ~den 

ha. talıkların ı.a...,ında frengi vardır. l'rPn<>'iııin hic; hir d 'Y
r ~~i yokdur ki rulu tcgayyürlenlen azada ol ·•111: hafif in
hitat ~ ekİllPrİndPn rahim mani hami •}prİtH' kadar= hPZa 
nevnı:-1teni tabir ... dilen z ·kanın . uLj ~ctif zaf'ından tam 
atelw kadar muhtelif ..... afhalar fren ıridc fförü 1 iir. Frengi 
p ychiatrie · 1-lini!!.ind•· nwvnıt ha ~ talıklann lwr ·kliııi ya
pahilir .. firf'ııgini ı ilk ayında bil a~abi y~ ruhi arazlar 
meydana cıhıbilir. Daim ... ankrı dc·vre '" in<lc ik n hel ke-. . . 
nıi 0·i :uyunun rnua_ r(·n i zehrin oraya kadar gcçtiü-iui 
v~ ,.;İnir y. tem ini mütee ir cttiü-ini gö .. terir. İntaııın bi
dav<·ti ıdf" ]ama ·hı ·da muvakkat t<·g·a. 1 yi'ırler. vaııı. ıra 

gelip o-e<;ici <limac~· ar zaları 1 ruhi d 'D-İ. ikler mesela bir 
takım ha 'if f _.l<'ler~ ruhi dalaleti r: konu rna. ında 1>0-
zu Hu k ... İııtanı n 'a dı o·ı kan~ızlık<la hu halleri az <; k 
yapabilir. Daha .... ıııra pek , ·iddl via al'dl<-ri olur: 

Höbner' in fren()'id ·ı ·ıf•ri g ·lrn · irymı ilt i1wp1arı. lIPllerin 
ı•frı·n ·1 damar d' ri İ ·ıtilrnln fr<·n< 1i !!< nılarının lwrnl>iydi. 
nihavrt (' Ji!U İ\ i )lmavaıı UZVi re ruhi . iııir ha talıl-ları 

• .!J • .. 

ha. ılolnr. rır ·ı ..!İ .'. To in laııdıhaıı az zarnaıı Hlt'(l mü ·ı it-
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lercl<· ruhi şoka hağlı ll('Lıra. tlwııİ'' rn · daıı< c ı1 ar : i I ir
ro ·etin :;İni r :;ystemine meyli çoktur. Fournier ) t• crün· : U 
frengi gomumm 1000 daner:;İ dimağa 1f• ad üf r·di .' r. 

ııiy ·t ilerlt'dih·e sinir tiy~terni fn·n~i--i d artı_ or. Bund· n 
ml'ılhr-m olarak 1 T raft Ebiııg 1\lo o 'a koııgn~ . inde o-ı>ı ıra] 

paralysi • ııiıı . ebebi l'n·ngi (' nw<lcniyet (ci ili <ti ı ı t 

S) plıilisutlon ) dır demişti. Lenz İn otop iy ~ i tinadeıı . aptıl1 
istatistik<le l 900 se11 •:;imle B<'rliııdt• v<'l'at Pdcn t>rkı·l 1 ·riı 
aıı<'ak yüzde onunu freııgi ' İz bulııı u ... 1 ur. Hall uki ilch P .-

l<'rd<' vüzdc· on doku'.Z<lttr: ~oıı · ı·ı t•lt•rdı lınaıı aı la ri-
lc\yctleriıı nı:ziyctlcri d<· frııalasmı~tır. Lenz a n i cılar< k 
bütün Prwwaınn vüzd · virnıi il-i.., ini l'n·ıw:ir lrnhı ı r . rJ ii ·-
1 i ved<' l -m;Uun on ~ı gibi İwz ı vi ltl 1 ı·tl<'rd t ' freıwi ;n i'ı nt ir 

. . t 

hir lıald<'dir. 1 langi ınenbadan üğn·ndiğini hilmt>difı· inıi:t I 1r 
.\.vu.;;tur~ · alı doktor Tüı+iyedc fr ·uµ;iııin ) 'izd 7.-) ııi--be
tiııdt' olduj~·nııu iddia ediyordu. Tiiı+ .A iirnlı ıri tını fı<·u!..İ 

kavga. ına n<' kadar clıcmmiy<'l nrdip.ini. ı P dı 1 • • • ın ı
' affol.. olduü·uırn biliriz. Türki r••d•· lrı·ıı~·j ht lwr erilm 

~ - . 
m drnri ba~talıl lardaııdır. Btıcriiı re-.nıi ı rdıınız Tlirki-
' ed•· aııcak vüz al1mıs bin l'rcngili o]du:l-unıı !!Ü teri r. 
l~uııun iki ü~; misli olsa yirn· oıı ~ el İz mil. ı hali da vüz
dc' ikivi ırt't·mİyor dcmcl tir. 

. b , . 

Frrııoiniıı bu kadar ra 1 ılı~ı. :rnır .. ı·ı J ıuu-r _, . 
... allat olu.,ıı biitiin hliktlnı<'tl ·ri ,,. l ·kiı ı,~ ri lıaH ile n-
di:ı('Y<' di.i<:ar ('{ ınekt•·d i r. Fn·n~!İ il ii r ... il UZ( lt '· 1 r : ondan 
man.da ~<ığ kalcıbilcn ('(H'tıklanıı . apılı ı lıuzul ul ı~ )!'. Bı -
Jenl w nıJıl bı"ıyliıııc•sirn· tıli.mi < ltt_'PI'. İr ı l'ıl'ı ~iniı mi -
dan ıwk c:ohur. Frenµ:iııin 'iinıdı' n tı . allat oln ıuhfrı 1 i · 
bir uzu\ voktur. lc'ıl in ~inirlc·rdı· ~ aı d1ır1 f ·lcl ı tlt•r IH rk · 
tt'tlıi~ ı·df';'('k kadar rnk \C' ktn\t>tlidir. Fren!.!İlilf'rİı üz

d • ü~üııi"ın µ:ı·nc·nıl p<1ralyt-ie d<'ııİlı·n ı·İrıı1 t it ~ ı~fat t 1 ioi 
111 u h ak hık t ı r. Tal w ı-- \ t' m ı tıı da r İ 1 İ k fH • ıı u i l ı r j i l ı ... ak; t 

kalaıılar. l'reııgiden dima~ c· zarlarnıdı iltihaı lar. ııw 
l'rı•noinin , :ıı>tı 1~· 1 val ıt.._17 dcımar Prtlj~j, d n iJ ·i .! 1 ı r . r 
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felçler hesaba katılırsa hiç olmazsa frengililerin yüzde 
otuzu sinir felaketi yüzünden beşeriyet kadrosunü zarar 
verıvor. 

Fournier, Erb, Mebius zamanındanberi tabes ve paralizi 
jeneral gibi hastalıklarin frengi ile sarih münasebeti mey
<lana çıkmıştı. Hele Kraepelin mektebi (Alzheimer ile Plaut) 
frengisiz umumi felc ve tabes olamayacağını katiyen isbat 
etmiştir. 

Son zamanlara kadar umumi felce parasifilitik hastahk 
deniliyordu. Frengi vücudün umuınl beslenişiııe tesir ile 
yeni bir çeşit toksin hasıl eder v~ sinir systeme'i bundan 
müteessir olur da genel inme meydana çıkar deniljyordu, 
genel inmenin frengi ile alaka ı gayrı sarih görüldüğü için 
tedavisi de hususi bir seromla kabil olabileceği düşünülü
yordu. General paralysis hakkında bu kanaatları doğuran 
sebepler şunlardı : 

1 - Genel inmede dimağda ve nuhada siproşeta hulun
namıyordu. 

2 - Cıva, ar ~ enik, bizmut mürekkeplerinden hiç Liri 
tesir edemiyor, ha talık hiç bir frengi ilacile eyileşemi

yordu . . 
3 - Frengi bazı memleketlerde pek çok olduğu halde 

genel felce yakalananlar pek azdı. .. 
Yarım asırdan fazla genel İnmenin doğrudan doğruya 

frengi hastalığı olduğuna dair kanaatları .· ar, an bu üç 
noktanın bugün kıymeti kalmamıştır. Japon alimi Noguşi 
yetmiş genel felcin on iki inde sproşetayı gösterdi. Mari

nesko ile Mina yirmi altı vak'anın ikisinde mikrobu buldu. 
Förster kafa tasını delerek aldığı beyin parçasında spro., e
taya rastladı. Daha evvel ( Hoche) felci umumide mil robu 
degenere bir , ekilde gördüğünü . öylemi., di. Hatta Hoche 

boyanma kabiliyeti bozulmuş mikrobun anti ·ifilitik ilaçlara 
karşı mukavemetli olma · mı tabii buluyordu ... Fakat Krae

pelin, Strümpel, Moebius yine aç;ık kapı Jnrakmak taraftarı 
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kaldı. Paralizi jenera] metasifilitik ha talık dem kt uzun 
müddet inat ettiler. Halbuki boyama u . ull ri mül em
mellcşclikce her p.g. vak'a, ında, hayatta iken veya öl<lül -
den onra alınan parçada bol Lol iproşeta hulunrnaO-a 
başland L. \V assermaım taamülü par ali tiklerin kanında vt 

bel kemiği , uy unda müsbet verdi, ver nıe n ak"alara 
eririyat p.g. d <ligi halde bu i im verilemedi. l, vki u

da bioJojik araştırma usulleri tekemmül etti. AlLumin 't 
lenfo ·it<len maada \Veicl1brodt, Pandy, one taamül1 ri ~ 
nihayet anca] p. g. ye mah. us hir inhina veren kolloid al 
altun vr Benjoin usulleri meydana çıktı. Bu , ur "'tl birjn <' İ 
itirazın bugün hiç Lir hükmü kalmadı. 

Genel 1nrneııin frengi il . arilı alaka mı inkar eden 

bir nokta Baylr hastalığınm frengi ilacıııdan katiyen mü
ter ·sir o]mayı~ı demi ., dil . Zamanla p k iyi anladık ki a
haya<laıı ila<;ların bazıları grçehilınekde bazıları hiç g ~çe
mem ktedir. Arsenik, en a. hatta bizmut da bu geçm y n
lerdendir. Onun için bu ha:;talıklarm tedavi inde ba ~ka 
yollar aranıldı. Generih l'n·ngi il<i<:lannı lwl kt miği . uyuna 
\ ırınga rtıneğe basladı. Swift sah an;anlı tabii seromu b 1 
kemiğine şırınga tti. Daha sonra kafa il<· ~\tla . ara:ın<laki 
·vtnne salvarsanlJ serum şırınga ·dildi, yahut kafa a ıı ı 

<l. lerrJ yan vantriculerc ~ir~rel ilc\cı ha:-1ta yen· yakla -
tırnıağa çalışdılar. Bir tarafdan da tüher üliıı. malarya t' 

ra ·i humma şırıngaJaril umumi taarnül uyandılarak müz
min iltihaplara kar~ı teda i wmllni revac buldu . rtık 
ikinci noktada hu gün kıyın<'tlnİ kayb '1mi ., tir. 

Marchand arsenik mür ·kkc plt•rinden .' t(n c r. ol odiquı 
in diıııaği - d "nwvi maniayı g<'cer<'k dirna o· vt ' ı ulıaa 
t ·ir uiğini malarycısız bll il<i<:Ja p.µ:. ııin iyiJt·...,ti i! iııi id-

dia etmi., tir. 
ciinci"ı noha kalıvor ki lwnüz bu nokta tamaııı il hal 

·<lilmis sanJamaz, trayrı ııwd lni lıalJ <ıra . ında p.!!.. ııiı kıt 
lı » ı baska. nmil leriıı de vü ·udu 11 u dü iindürıı wkt d1 r. Bir 
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\ aht Auupa'da hu kadar Ba~ Ja lıa~talığı . okınu:-- .. Japon
yada yirmi otuz ti "ne evvd pel az te..:adüf t•dilirkeıı bu 
f(lİil Avrupa.~a .rakla,nu .. Yirmi ~· ·n ·n·eJ Türh:ede i"'
nıi işidilnıeyeıı Lu lw--talık timarhan l('rinıizd birdenhin· 
•: 0·almı~dır. Bizd<· ) üz duhuld~n altı : dokuzu p.~. dir . 
. \.vnıpa istati:tikleriıı<len p 1 az farHJ. .. halbuki hah't Av
rnpa1ılar 'l\iı+· iycd<· geıwl inm<' n- tahc. olmadığı iddia
~ıııdadır: Dala he\i ene ev r ·l l'rmıH'urtta bir konoTede 
bizde <'nelerct' frengi nıücadelP inin lw ., ıııda buluoau 
During pasa Tlirkiyed<~ ·ild frentrİ:iııin ı·ıı nıe:;,um .~ekil

leri IPkçok olduğu lrnldP :-;İnir . İ.:;temi freııf!i~inin nadir 
olduğunu ~üykdi. 

Bu ha - talı 0·ın \ vnıpada artı ı~ull İ:itati--tiklt r gü~teriyur. 
bizde d' üyfr ... bunda ''ll mülıirn "'hep ~iiplw:-İz t •şhi İn 

inccli§:idir. E ·kideıı klinik arazları yi<"<' bilin mi~ urdu~ la
borattl\'ar pek iptidai halde idi. Bu!!iiıı ..,pririya1 ilt•rlt·di, 
lıa talığm h r :-;eklini lwr de rirdc hatta mt·\·dana cıkınaz-

... . ~ 

lan ·vvel tcshis t•dt>hili .yortız. 

Hele laborattı\Tar cuk ilerl ·di. te ·hi-derimiziıı (; oii-uııu 

ta~hilı etmekte ve ha. alanınızı düzdtnH+tı·dir. Ondan 
rnada bildi~imiz hir:::;t•y daha ·ar~a frc·ııµ.i ~ec,·<·rı asırda 

,~ahim bir· intan lıalind'· hat --evr,·derkeıı lnı a-..ı rda l)övlt'. i . . 
nadir görülüyor. L\ <'aba fr<'np:i artdida hirindt•n dig •riıw 
pa aj ola ola birtakım zıt maddeler nıi oldu .. oba hayat 
~artlarımı <kü·j ti. bilemiyoruz. ınuıııl lıarpt«> \ııadolu 

a k ·rl •ri ara--mda P. ( .. ~ i az !!ürdüfriirııiiz hald•· fr ·ngi 
·üz ünden t lılik ·li hat intanlanı ·ok rn ... ı gddik. J• rf'n!!İ 
mt~nİngİtc·İ. dimağ frt·ngi"'i ,.,. lıat aıııc·ntia l<· · lıa!arilt- ·>Iii

ıııt· müncer ulan raValar <'' k gi>rdül· . lwl!Jlll i i taul,ul 
halk aıwmıda •ya İzmir Tnıln:on giJ,j nıf'rkc·zlnd"ı g ·-

lr·ıı1 ·nfr P. C. \Te fazla te c:ıdiif ,,dilııwkt•·dir. iuirl ·riı 
~ · orµ:uııluc~' tı ..;üplw ·iz ~ ~,. n a ınlan f'ol nrtmı tır. d"frn 

taraftaıı nıukavt•met l u · ·ti clnha <ızalmı--Lır. •·vrozlarııı 

'.'<, k l ıı ~ u da hu . i)z ii ın ii Z'' lı a J \ P rd İri r. <' r zlar diırnıfrı-
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mızuı lıjkemi kimy•',.l veyu 111~ . tm~tlc ( lursa oI"nn ., kli 
d ·~işmiş bir taamülüdür. Dimağm mul' avemet. izli<rinin 
frengi zchiriııe j~· i hüC'iiın t•:-ıİ]f'~İ olma:.;1 JH~k rnuhte
m ldiı. 

Fr~n:.;i trdavi~in İıı t alw: vı· paralizi jPneralde te ir e -
meyı.,ını ~pro~etten olınadü·larma delil a _:dıklanm 
~öylcmiştik. Burada Edinger.İn lıarabiy•·t ırnzariy(·~i ıatırlaı -
malıdır. 'fahc:-;(fr istihalı· · ~ dPıı arhı hiiznwler tedavi i1 
./ nideıı na. ıl iyile., <'bilir. C<'ncra1 paraly:ied dt• a~r nı ı ıü
tal<ta varittir. Bu tarzda tc· ~ rihl bir hozuHul' oldul tan 
~onra t<•davi İ('.~.,jr..,iz ]'\.alır. ulrn fn•nffi-..in lr peh·ok rr ·;_ 
rürüz: Gol huzm<'~İ i:tihalf'~" u~radıktaıı ~mıra art~ ,.;, 

re ar:<'nİk t ·sir etmez. Fakat bu gürü ün çüriilr cilı c tl Tini 
evvele'' övlemiştil . <'ıva Vt' ar ı•nik dalıa zivadP da 1rnrlar 
i ·tikam ·tiıid" gürtileıı iltihabı ı roc·c. ·]pecft• mü ... er l ir. 
Felci uınumldt• paraııJ imada ·lırnmi lıöcrc~l rd ha, talık 
, ardll'. nnırni l't·le denilincP~ <' kadar ate..;; ha ·a ı -.anı ı .~ 
fakat hü ·blitrııı yarnp kül olınamı-.tır. Biq.d.in ~üph z 
~ündtirııwk çar<''."lİ buluıuwaktı, nitekim az~ok l ulundu. 
İ')tP bu ~ırada l>İr ııazariyP dalıa nı~~ dana çıktı : Fournier 

a~abi ,·irü~lü frf•ngid<'n bahset misti. Erb Vf' None gihi hir
<·ok alimler cı\· ni yerden a~ıla11aıılarda. nw-.:Pl<t l an J ocada 
tahe "'' par~ılizi. µ:ördüldniıw dair J,ircok nıü~alwcl ~l(•r 
toplamı. tı. .. Bunlar sproşctanııı d<'rmatrop Vf' n( untr ı 

lduou kmıaatını yan1: yava~ :aydı. Bilalıara frlf·İ uı ıtııı id(• 
f al'~il ··deccğimiz V('<;lıile hu f'uziı ııazariy' hircok mü--al -
el lerk dalı~ı kuvv<·tleııdi. 

r O<'H paralitik ohııı bir ail··dc Z<'V('Pltİn paraly İ: co

nıkhırm talw~ \'('ya paralysİ<' olu;;u~uııa dair p<+rc k ı i
. alJerlc tıp edebiyatı zc·ııµ;inİf'\tİ. nıumı 1-arp P ııa mda 
bu ııcı 7arive almı~ yüriinıii~tü. Fran~ada Auguste Marie 

cribi hir(';)ı - ml"ıellifJcr d(' mil...rolnm il 1 ('\ a Ü. (ör 
~P ... it old~ıguııda ı-.rar r-diyord11. Sicard il iliğe: dair i"y) •
ııİIPıı i>zkriıı doğru olmadı 0· ını iddia ('ttİ. irrni eııf' 
., , 1 1 hu miiııaka ahır hii1 iin t ıh tllı·nıiııi i ffa) e nıı 

22 
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Yf' bü. hiHün hal olu11amak-..1:1m :--inıdiliir Yem anbnr-. .. 

ııwlarııı ııeti('cleriıw lJırakılmı~tır. _babı Yİruslu frengi 
tarafdarlarınm ınüsahcde1erind me ela bir f'alıi..,eden 

frenşô kapan ücbe:-- ki~inin hep:;ind<> talw y(·ya Bay] 
ha~talığı gürüldü~üne dair bin.: lr ntİ~aller zikredil1. Tor. hikin 
paralitiklerin <;oğunun muhtelif ınenbalardan frengi kaptı 0·1 

daha zi' ad<· haki kata yakındır. itekinı avm havat ~artları 
., . . ., ' 

al rnda ya., ayan karı koeadaıı biri tam<.ım ıı . alim kaldığı 
hald(• diğerinin tab(·~ vc·ya paralizi olduğu lH~r~ün g .. rül
mektedir. Dreyfus n· ~ain·11iıı kabul ettiği gibi a~abi bir 
İstidad d(•ğiI~ Quinke nin tarif' ettiği tarzda paraliziy<· i .. ti
dadı O'Üstercn mtrnyy~n i tigmatlar da yoktur. Bih\hara ne 
I-adar kun etli tedavi ahında lrnlunur~a o kadar mır 

frengi::--i ~örülrne...,i ihtimali daima ırn·ycut. hatta artar 
<lİ\ ·n müellirI('r el<· ar {Mazhar Osman). nadoluda \'t"' 

iptidai Jrnyinıl('rd(• rdci umumı cok cfrğilse fazla ihk 
alarnadıklarındcnıdır demi., tinı. Daha :-;onra Qppenheim 

hilı· ıne:--hur <'nm.ızı c.uıbİY<' kitabında sa lvarı:;an cı kalı 
' . 

mnh .. zi ~inir :--\· ._ teııw·i frengi:--iniıı arttıfrı -..ür>he .... izdir . ( , 

di_ · ır. İlk gününden lıa::-talığı ~idd~ıli i _.daYİ ~ürdüğü 
lıalrh· bir, iki. diirt. Oll :-;ern· i<;iııde dirnafr fn·ngi. İ: u.ılw-..~ 

~?:eıwl innwy<· 'arall p ·k<· k ntk"c.tlar giirdük. oııra pek az 
t Pda' i <rördüğü 'e:a hiç görnwılifri halde mır ..;i::-teıni 

anza~ı gii terme•\"( n 'aF alar i ...... ~a · ı ızdlr. . on . en ·kr J .. 
(_, . . 

Heidelbergden Wilman l 11 ı·~ki ıni"ıd 1 'aımza ba~lı ba..:ma 
t arnfdM· µ:fü·itıı li _-or n· 1 ı·dm i ~4·irm ·yı·n frpııo-i fr·ki u rn ıurn 
~-<ıpınaz di_-or. 

İ a<' i .... tidad mı . Tapı:ur. iyİ<'P ij} lüri·ıtı·nw) en. 1f'mİzl -

n ·ı ıi~ en mikroplar ·inir 11wr1 ~ziıw mi gi lip ~- ·rJe .... i. r r. 
< lvar .... an · ııı "'ımni n·ti Tüzün IPn ı ·rkt zı iııir ...,j...,l m ın 

• .1 

rnİ . 1ha J ar. l ın uhıv '1 H-'İ j azalı YOl H kola \°lık}a ra 1 ima-. . 
:ımarn ı mü aade ·di r. ık-..u km11 azcok t a~kinı d hi-
fp ı -.akar au n 1121_ • J\.ar--.ı ii ·w un antiJ.· r .-apma ... m, 
ih · ·af· l11nıkmı r la <1 ıa adHn {! · ın · Ji~i ir1 ra a 
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·ığınabilen mikrop kolaylıkla çoğalıyor vr ~inir merkezini 
ınağlub mu ediveriyor ? Evci, bu yeni ilaçlar çıkalıberi 
merkezi inir manzumrsinin hastalıklarınm arttığı muhal-
I.-aktır. Fakat bunda iltıcııı mı suçu var, yoksa hayat . art
larmın mı'! Tahii düşünülecek noktalardır. E kidPnb ri 
genel inmede dimağ yorgunluğu. içki, troma o-ihi tali .. e-
beplere <:ok lıemmiyet Yerilmektedir. Halbuki bizd 
dahil olduğumuz hald<· birçok yeni müteha!:-1. ı..:lar huna 
inanamıvor. S<'ffisimize memleketin ırnrnıakla o-ü terilen 

~ o 
meşhur alkolikleri dahil olmustur. Bunlar "ı<'n<']nc(' fıcı 

dibinden ayrıhnamı~. mcm]ekette dahi ve ~air tamlmı .. 
zatlardır. Hilkat<>n mütereddi vücudüııün bütüıı z(•rrele
ri alkola kaııım~~ beyiııleri i~lel bu adamların heırn·ıı heı 
sinde aynı zamanda p:ayet iııat cı fn·ııgi huldııl . Kimi hic 
frrn o-i~inden haberdar değildi. k 1 İ ııi kte lwı+cs ' vaJHldı >-ı O'ibi . t" 

l'"an ve m<ffİ muayeneleri yapıldık1a dürt zait bulduk y 

~enelncc .tatbik ettiğimiJ: .,iddctli tedavi tc ir. İz kaldı. 
. yıldızlardan birini hilf' (lli:;-ürnwdik ~ \Ya~:nmaıın tf•am ül li 
daima kuvvetJi mü:pet kaldı. birtal mu az(·ol- hir iP-da, i 
görn ü~. fnkat ~ine az(;ok mii--bet gü~tPriyonl ı. I· rt'll!.:İ hu 
adamlarda. IHI ;.ılil ruhlu adamhırm beyninde ~imdiye kadar 
onb ~ yirmi hatta otuz "'('ııcdir birşcy· ~Tapmadı. Yoba t>~

kid<·n zanııoluııduğu gibi l'n·nf!;İ ~akat dimağları "' 'mi. or 
ınıı '! f laJlnıki Nitsche ]İ<' Maupa sant µ:i!Jj hir(·nl- ı dipler. fi
lo"'< flar frki ııııııınrnl<"ıı iildü. l·.ı\ 'T ·l<-c mani niil> ti!!< c-İrmi 
ve lw atrnda pek<:ol· h~ :ıtcri hııhranlan µ:östc·rmi~ hn1r1u 
dimct~f;mn da l'rcııµ:i tc:-;İrile oııbc~ yirmi ~<'O { ::-<rnra p< ra1i
ziyt : < kal:ındıfrım µ:ördük. on zan anlarrla ·öylcndiği !!İ )İ 
":arkta ı·üıııl<'İ asahiy<' fn ıı~ô--iııin azlı~ı malaraaııın <'Odu

• uııdan llll il•·ri !.u·Jivor '! .. Frı-n<riJilt·ri rn· IP\' İrkrin dP 1 il 
~aJaria i I(' teda vi

1 

f'tı;w 1... lıugi'ı ıı ilıt modn.; ı dır. ~arl 1 ıl< r fr >J -

gİdPn ırıra malarİa!!<'(:irdil...l<·ri i(·in ıui p:ır : ı h-ti) oln ı ort ... 
. B ·ll i ·ivlt·... fakat ' nıalar~ alı lıit\·o] fr('ll .!!·il ilı-riıı de. f lı ·j 
o nı ur 11 • o 1 d 11 ~ u ıı u !!. ;-, r i"ı ~ 0 rı 1 z · l ı n 11 ; ı :- ' ı 0 ÜT ı ii ı w ı r 
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tersiyana malarya ·ı µ:e<;in·n paralatiklenk ?·( rdük. Kleisl 

o-ibi bazı müellifler daha ~ aııkıra devr sind :cha a afeti 
> • 

gösteren vak'aların bilahara tabetik ve~ra paralatik oldu-
ğunu iddia ediyor. Bu iddia ilk bakışta pek cazip gürü

nüvor. Lakin biz bunun cok ak ini gürdül·. Bimarlıan 'Y 
.; > l 

evvelce adi manya hamle ile geldiği laboratuvarla u· ~ ./Yüt 
<'tmiş bazı frengililerin _reeli sekiz ·en~ :onra himarhancy<-'; 
ihnci veya ii<.~iin ·ü giri~inde . cvkl ·uda va. sennan a. ih'tr 
mü ·b t, alt m \7 C benjam k< ll iclal ile '"one nm di'rt t <1-

ınülü tan mii bet bulunmnc:, ha ~ talığm :--e_'Tİ İnzarı. niha

yet otop ~ i t<' lıi:ıi teyit eylemi. tir. 

Ohald · Lu ııedir '! .. cevab1 ·ine birtakım nazarivf•forden . . 
ibaret... Lpiro ,·et İntarnırn ' c r..,ı uniyetü· ak. ülam 1 ~ekl1 
l~ğic;iyor da lwzılannda hi>vl~ tabcsler n' paralizilcr :rö

rülii ror. 

Uzvi: e1t'' lJu ı..;11rctlt' ak'"' ülamelin <leğişm '·i nu h1 elif 
ebeplerd -ıı ileri ff liyor. Yeni bir virü bir ~ah a telkih 

olunur...:a t ·:-iri ba)rndı ·. E ·ve] " · dleriıw a~ıl< ndıktan 

..;oma birbH' batın o nı: afi. ·ti ta..,ı :r<-m iğt r l,ir salı. <ı 

·esir edt'r r . ine ba\'ka -..L r('tl · nıÜf'""'ir olur. Biri11('İ t< z

da gayet lu1t, il İnci tarzda hafif v<· müzmin Yckikle 
·( \TC l(' ·. Fr, ıg-iııiı bu ... di ıııe eni lıalL ta J-~udini trfü.-

tcrjvor. 'oJr d' f< n it• lİ 1Jl11 a ·anlarda lul l sel ild 
ruııu:ror. Bind ·ııah· : ıı iıı anııı hafif ~ kilini paral) i 
·ule iT ·tirdifri i ·in tf' lı 1 i kdi l İr Fournier ii ' Piliz . ... Ied ni
lenl · uz\·i · ·ti d ·fr1 ir '11 eli!! ·r anıill ·r d · ardır ki kola\ -

.. '- ~ l 

lıHa paralizi: e hu-haıı 1lr rnlarnıa ~ar lıın di. or. Kraepe-

lin. Rüdin nwd •rıin· ar tıkrn. .., ·hirl 'r bü\ ii<lük ·•• ti ·ant , . , ) .. 

gt·ni l ·dike· m ta-..ilf tik lıa~talıHarııı zinıd<·l titrini iddia 
u > • 

eder. ,,. raepelin ilt' Rudin \ T hay\?' nları ıı la oldufru gibi 
hlilc~tirmc == ı dm, ~ııwt k drf'tiııi azaltır nıütaFa ırı

lad.ır. 

TcredcJj_ !.!·em l İı n 
hm ·ı 1 jr aıııil dı-ğil lir 

m (u..,unda 

Aschaf fenburg, 

f'h mrni\ tli ar-

Veygandt, Mazhar 



341 

Osman). Tereddi fdci umuınıııın husulünde mühim bir 
amildir (Kraft Ebing, Kraepelin, Wilmann). İşte bu bahi:-
hü _rJe tezadlarla doludur. Herhaldf· medeniyet tP-sirile d -
jener · olmu~ şahıslarda paralizi görülmü~· or. Bilaki çok 
defo <·vvelce asapca ve ruhca salim olanlar da görülüyor. 
~unu da ilave ede~ ·inı ki bu mütalaamn istisnasını kahul 
~tnwyecek kadar taraftarı değilim. :\fania 'e erken bunak
larm da ruhi hastalıklarının ilerlJemiş bjr çağında ikf n 
eskiden aJdı~ı frengi tesirile l'elci umumiye yakalandığını 
süvlemistim. Yeni mfüıahedeler <'ski ruh tababeti frcrülw-., ,) - ,) "' 

lf'rİrn· hak V('rdiriyor. K<.Hi gelmcp·n tedaviyi :1mil diy" 
telakki etmemeli. Hiç tedavi olunnıayanlarda da bazaıı 
görülmüyor. Birçok Fransız müellifleri Bayle hastalığının 

<;.ok t +Jwvünü için frengi ile alkolizminiıı beraber olmasma 
P lwmmi yd veriyorlar. Kraepelin de bu fi ki rdc idi. 1 ıakin 
Alman cilimleriuiıı çoğu böyle di·ı~iiıııniyor. 

Parnlizi j<'neralin husulünde 1 rau nıa nıcs· ele:,İ df· a :1w· 

nıünakaf'a edilmeye değer. Regis (;ok ehemmiyet veriyor. 
Hatt:ı paralizi jcneral tromatik diy•· 1ronrnnın sebt'h ol
duğu vak· alardan da bahseder. Menderle beraber lJiitün 
Yeni alimler felci lllllllffitde tromanın bir tesiri olmadıfa . ~ 

rcviııcledir. Belki meydana çıkarnıc.ığa yan..ısın. Fedrnl~irl 
di~nağ yorgunluğu, cimaa fazla dü~künlllk~ elektrik -.;ad
meleri ve şiddetli hararet yardınH'J S('lwp gibi t~lal -ki 

olunur. Mamafih bu sebepkrden hi.r <,:oğu : fazla içli 'c> 
cima, tronı ye ~aire sebep değil. Üraz olabilir, yani P. G. 
ulcluhaıı ~011ra lütf-itHlık tesirile İ<;kiy<\ <"İmaa meyli artar. 

Hülasa: (1) Frengisiz P. G. olmaz~ (2) Sproş~taııın t<'~ iri 
..;arihdir. fakat daha ııc!!İhi tali üınilkrin te:iri olduii-u bilin-

. u ~ 

ıniyor. (3) Sack şunu söylü) ebiliriz ki fn~n~i de dio·(~r in-
tanlardan farklı olamaz. Onun da mikrobunun yjrü. üııün 
azlığı cokluğu, manızl ('ibiliyeti. ::;ah~m mukavenwti '" 
nıaafivcti. tı:zııvJarının hali µ:ihi ~ar11ar da hatırdan , .. ık:ı-
rılnımnah. 
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'yku hastalığı : Ruhi tagayyürler gfü;teren bir intan
dLr. l yku hastalığının e kidenberi hiJdiğimiz şeklinden 

bah:etmek i..;;tiyoruz. Yeni uyku hastalığından, encephalite· 
telhargiq ue· deJJ bü bütün ayrı bir intandır. Bu intan en 
zi_·ade Afrikada (.ad gölü kenarlarında görülüyor. Bu ha -
talık bir tripanozomadan ileri p:eliyor. Hastalığı yapan 
bu mikrop t8et ·e sinekleri «~lo ina palpalis» niıı ~okma

-.ile intikal ediyor. D diO-imiz gibi hu ha talı~m eneok 
!!örüldüğü ınıııtaka vasati ~ frikadır. Alman, İngiliz, rran-
1z. Portf'kiz mü temlekPlerinde v ~ Kongo hüh'ı.mctind<:' 

!!:örülüyor: yerliler de _\..vrupalılar da yakalanıyor. Bu has
talık bir ,. "~·a birkaç · ·ne devam eden bir ınu lıbi r <lev
·e~i O"Ö:'.'lt<·ri :or ... guddeler ~i.,iyor. murni kırgınlık oluyor.· 
Ondan ~oııra da ağır dimağ te~ayyürlcri tiurctiııde OH' 

bir den-f'... daha ba.- langı ında ruhi arızaların ~örüloüğii 

ak'alar "°ktur: Bulanıklık. lmnakhfra b •nzrr bir hal. ile-, v 

·i d re«ede bir zck<.i zaafı... [ rku ha talı<~-ının ~n t•lıem-

ni,·etli <'ih<'li frenrriye fe kalade benzern :;idir. i tekim . . 
H'r iki~iııin amili bir bllltfr men ·updur : Tripaııazonıla 

~ piro..-ettı iki.:;i le aym il<.t. ·la eyi] ~ir: arsenik. Daha ::-on
·a Sptlmeyer patoloji cilwtiııd ıı de bir1Jiriıw benzediğini 

.!.fr~tnrni:--tir. Bukadar henzedifri halde i. daha il<·ri\' !!Ü-
• v • " 

t ürü] "Illİ~ >r. Kraepelin=I Mayer uy hı ha ~tah~ını nzım ıniirl-
let takip ettiHeri icin kıym.-.tli kararlarını vernıi lenliı·. 

Ririnei .... i bu ha talık a. ·ı bir ., c:dir. Fr<·ngide ~örül =-ıı li<; 
el '\Tİ ~·i)...,tt·rmez v' meta..;yJ lıilif <pı dediğimiz . af ha dtı 

oH.ur. rı irpauozomya. i ha · talıO-ı ~ levhasıı da a abı. 
rııhl tı !.!.'H. :ürlt·r ihtimal l'r ngid n ziyad(·rlir. Ht1hl tee:ar

ür olmalr IZHI h ..,jHik ı r ukhıma lıaJi !!Ö"'t r nk ·dt· 
ar lır. ' talarm hali daha zi~ a " be. i11 fren:ri..,j v • di-

1•·r ıız' i dimağ ıa talıHarıııd· t adüf ·dilf•ıı J aran lığı 
ı dmr. paralizi j"ı ral alıcı az lwıız ·r. Bü l(· o]dufru hald( 

• tık tızuıı nüllc-ı ] ' Jı·ı ahlalla nw..,ıd< az ,alı dP
..!İl( i r. 
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A. Marie V<' Darre ud"u ha~talıfrııı<la iki sekil tnrif 1·4kr. 
o. (,_ I ~~ 

Birinci şekil uyku ni>betleri V<' ll) uklama \':-l"Ilnde :--ı·~ r-
eder. Bu tarz ycrlikrdc~ gürüli'ır. . \vrupalılarda nadirdir. 
ikinci şekli ruhi bozulduk tarzıııdadır. August Marie V<' 

Darre im tarzı ll'km a~Tılığrna deAil~ . .\nupabların c~-ilı":·
mek i(;in kullandıkları ilc'ı.<)ara cıt fediyor. Tipanozoml~ırı lan 
ileri ~elen ruhi tc'µ:ayyürler ç•·~i1· <,'f'~İ1tİr. İntmım "'-~ tt·

:emmümün nev'iııe göre : hchl bir tPheyvic. infilclkı tı'har-
( ... .. ~ 

nısİyeL zek<:t lrnsuril<' herah<'r lmlarnklık. dunrnnluk~ dik-
~ .. J '-

katte bozulduk. baslangı<;ta l><ı\ ağrı~ı. uyku:--tızlul dalı· 

:;onraları ilıtilac ve J'efrlrr .... 
. ; ' 

Enc<·phalitt' lctbarµ:ique <iı-di~iıniz \ ' l'Jll uyku ha~talı~ı 
t'vvelkindeıı büsbütCııı ayrıdır. Bunu yapan mihop lı(~n üz 
malthn degilse de scılycının \T iri"ı~li"ı ol<lıığu muh[lkkabır. 

:Salyadaki Yİrüs had('Jll<'ikJnd('ıı Poıı~a YP ıwdn1w11lP ~ı

der. ve ıclkih ile lıa:-italığı lrn~ıl ('dt>r. \ İri"ı~ün \ a~l'ı dalıa 
l;ivade ucu ;}·a l w ı ızcr. 

• i> r; 

AugustMarie ile Levaditi lrnnuıı crıw:-- 1 >lnıa)tp <1~rı !ıir 
nındde olduğunu iddiı.ı t·tıni~ti. En,,dn· :'öyl"di~irniz ~ihi 

Jrnnomo lrnstal1~11ı<lı.1 ruhi t'·µ:a) ·yürl( r lwr deYird(' ~i"ıril
)ür. Bida) t'H< ~ 11ykıı lw~lalı~ı d<·nilnwsirw --clwp hufif ate.: 

güz 1..apaklarmııı frlc1 n· bu dizd(•Jl <:ift gtırın• H(· Iır· 
rab 'f ıınıldnmanm e:-'füd araz adcdihncsind<·ndir. 

\ak· alar <;o~aldıld_·a lwr li<: <Iraz k1) · rnı tini i cı~ · lwt mi-.. 
birçok lıastalanlıı 11"1\:11 değil. hil<lki:-; bir udrn"uzluk ~i"ı

rülmCış1 i1r. 

nPnı di!!.'Pr lıcı-.,ıalıl - l(ıı· ~jl,j <w:ol.. nılıi hozııl lıd a-
~ . . 

par. ihtiırnıl lrn~eksi \P~· ı.ı 1ok~iıı 1<'~İril" iPµ:addi lJ< :wl ltı-
.:uııa bafrl1 pfiİkozlaı-dır. 1 Lıd 1<'hı>~· :· ii': '" tı':P\' Cı.., tar
zında St'\Tedı-~r. \ t•rı-mdPn '"'Ullrn !.!i;rdüfrümüz nh·n huna-, '-

mabr •'İ)i:r ,.,.>~:ıldı. lwk rnaıı:· a \ c- i~1 <'r: a lı· · ha:--ı r 1 -
t ur. İıızarl:ırı tLı nıii:--nit olııııı <ır. \ <'rPnılilıTİıı <:t ~uııda 
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ruhi bozukluk ek ik olmaz. ıııizaclan d '2:İ:·-İr. talıarribİ

yetlcri artar" lıicLir . l') (ku m ·ın Huı olmaz1ar: ltodp 'r(':--.l 
olurlar, İzzeti nefi · I 'ri lıa ..;..,a i_-t't l<'rİ k aharı r. \ er<'m 
sanatorvomlarında ealı an lwk iml r \ ·r< rıılikrin hu tür1n . . 
hu _ ,;..uzluklarıııa pek <ı inadır. Di rııafrın t ol · --iııden az çnl . 
mütee. ·ir olduü·tma d ·lal ·t · lcr. ~Iiik\'<·rrimlnd ~ l)i ·
denhire parlam<tlar, C\ 1 alade h ın;ınlıklar nadir !!ÜrüJ
mez. H )f• keııdi in· ı, ahıo]ara 1 ar'-'t !!İtlik<: artaıı hiı 

emni _-etsizlik !!Üze carpar. Buna zı1 larak :--ıh hat ve lıa

yatı hakhnda bir nikbinlik I<· !!l°ırülür 1-i ha:--talıi!.ııı rııu-. ' ' 

hakemevi zaafa düc:ır ·ttifriı · alam<'t.tİr. \ n mlil<'rde 
. elıv t artar. fakat lıa~U lı i ·rinl · ~ dil · ı· :--.('hn·t dll\ !!ll'"-11 

·' . 
olduğu hald<· t<>ııa ' tld•· l m <' t"'izlik lw~ !!<'bterir . 

.\lenenjit tüh rkül ızmı ~·aı tıii.ı nıln d <•i ;; il lild •ri az 
('OJ.... herke, bilir. '"I ( 11111 \ anı · ıra diı ıağııı taz. ıl J 

' ; me ·zil lıaral>i ·etin t•·;:,İri de nıtmzarıı olur. Dinıafr ka
id ~::;i menenjitlerindı.. i ... tPril - k Jlltı.;;ma. t ·l elliiı ı ku~mlan 

~:oktur. 
Beri heri luı-.:talığı 'itaıı in ııobaıııııdaı olu ·or. B<·ri 

ha talığ1nda tıinirl r il(I ahlı fır. 1 u lı l ı, zı kluk <'ilwtirnkı 

Kor al·ofu aııdm r. 

falaria cinn ·t .'dpar mı~ IH·r Ha:--il, kitapt<ı hircoJ 
oıalariH p ikozlarnı al kıh < lunur: Mannaberg lrnıılann 
f' kahlde rn lir ol lnfru ıtı ... ·-, l r. lt:il - iıt lima!!. n' dima ~re . . 
arazhm. n Taljil ·r. ıı • ritJ ·r. p ıli ıı · rjtler 'fJl '" gürülnıel · -

t <lir. ·ülwt üırztrı<hı de, ar ı ı· l ·n bazı mu 'ak kat ciııııet

l r rnalar. ·a~·a nı ·ı lif la !!Pr+.... 'ili mü' ... · imlı· 
Imw: ırlı bir !!•;rn· ·rh; ·u· iic' he· .. günde J,ir t ·lıarrü . İ/ ·l. 

iti cı 'l fikirl ·r urr·tiwlf ruhi Lozul ]u · ~örülü~·onlu. K(·n-
dilifrin l<·u lıirka . ff "iı . - aikt u 
lanı r in. ı: 'Yek· 
ll alari ·a tedmrİ:-İ · 

ha anın bir a\·da i 
~ .. r ül . B"'ıy 
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4~tııwk daim kolay 'P doğru olur. Plcı--mo<li kolay hulu-
~ ( . . 

namıyor.. {!eçmişinde sıtma olaıılarm im 1 ürlü 1 e<laYid~n 
•·yikştiğini çok gördük ve hergün de µ:örmekl<') ız. 

Lepra~blardcı uyu~u.kluk .. miskinlik e:-kidt>ııberi d1kkatı 

«<'lpctmiştir. Kara('aalmwt mezarlığında miskinlPr tckkP-
8İndc cidd<·n miskin hayatı ~eçiren btı hastaların ahali il 
temasını ön] emek için Toptaşı IJirnarhaıLcsiııiıı bir dair -
sinde t<~crit etmiştim. ondan ~onnı da Bahri <>yüw~ bizl.
heraber geldiler~ miktarı yiizi"ı ge<;ti "'' ruhi hall,~rinj dah a 
{'yİ trtkikc fırsat bulduk. Bu adamlarm. tenheL pi .... ga_ Tı 

mPmnun, hud percst~ sa ~·gıfüz YP. daima ~ikm etci. <lileıı

<·iliğc düşkün: frvkaMd<> obur ve pisbo;!:az~ ;elıvetleri 
fazla. vüzlerhıi \T hallerini d üsünmel sizin ictima1 nwvkii . :; 

kendisinden pek uzak 1 a<lınlarcı t<·sallih etnwk. a<; !!ÜzJ ·· -
l ükleri, ihtimal t.cflaviyc inanmadıkbrrndan ınüdavaun 
alevhin(k hulmmwk Y<' <ıı·zu etnwınek ınİ!-'l inl<~ riıı rnii:--
t<>rcl lrnvlarıdır . 

.\foreynı dizaın psikozJarı i<:in der ki : 

1. Lepranın kendine urnlum~ ayrıca <ıkıl lıa:--talıii.-ı ~ c 1'.
tur. ::-ade asabi nevinde Korsakof anızı i!ürüJ ·bilir. 

2. Leprahlurda munzam olarnk akıl ha~talıklcırmııı lwr 
<'esidi ırürülchilir. 
> "S b 

:). Lf·praıun mümkün olan ihtilatları r' erem Ye~aire 

akil 1rns1alıldarııı nıP-ydana <;1kmasına ~<>brp olalıjlir. 

-t. Lcpralılann ruhi halleri muhtelifdir. İr:--i _-ükliilii
fe:ile~ t<>rhiycyc n· ~eriri :ekill<·rine göre deği:;ir. 

Anatomi lqmılıJarda dimağda ııadir<'u te!!a' Ylir !!·;. t< r
nıı ·tır: haz1 vcık· al arda beyin sİryaııları~ıd~. · I; >~uJ · lu , 
Luluııııuıstur. En ıiyad<· huh~nan ·'a .ahlardaki ihiJıalJı l< -

gayvlir.lcr,dir. Lepra.um nuha1 ~evkiYe Y<' dinıa!!:a d 1 an
;ı1i1. yok <ribidir. Arka habill<'rİıı s~l<-ro~,.·ıarma te ·adü c . L) 

t·d ilir. (Lepra !iİnirerlc <;ok musallat ol ıtr. Dinwfrda da. 
ınindar ilik1<' de ınikrob11 bulunabilir. 
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Zehirler : Sinir istemim· ve ruha tesir eden zelıirle

nn ba~ında küul Yardır. Tesemmüm nevrose ve psyrhose 
lann rn eh mmiy<·tli ve en geniş bir ebebidir, h-ütün ciıı

ıPtlPrİ bile bir tesemmüm diyebiliriz . Kimisi hariçten gi
rer~ kimini uz\ iyet ~·apar. Mide ve bar~ak zehirlt-'rİ; iç heze
[P.rin ~alyaları. dimağ hücrelerinin attığı gıda posalan kendi 
kendine zehjrlenmeğe. bu uretle p. ikozlara sebeh olur. 

Hariçtt>n gel•·n ~(·mlerin bir in. mı mük ·yyif tarzında 
bedene girer : bir kı:-.mı havagazı. karbon oxyde, kurşun 
!!"ibi 1.;an· at üz ünden tesemmümdür. Bu zehirler arasında 
ern;ok tahribat ~·apan i ' pİrtodur. Hepsinden daha zehirli 
.Jdu~u için değil, lıcp inden fazla rağbet görmüş bir ke
if nı~ıta-..L olrln!tu icin ... Dünvada her memleketin hu. nsi .. ( ·' .. 

nir i<:ki ·i nırchr. Bir eJbi..,e fabrikası olmayan milletler bile 
'"trlü türlü iç·l-.i yapahilmekt dir. Sarfolunan miktar mem

l ~ket ye ııııntakaya gc·)rc deği~ir. ::'imali Almanyada İ \ e<' 
<' orn~ ı:.t e rh·niz kenarı olan memleketlerde Koyu İ<;ki

t>l'İ tercilı ı dr·rler. •·cmıp halh ~anıp ~t>vrr, uzak şarkta 
t;ki azd1r. orada İ<;ki<leıı <laha muzır keyif çareleri buluıı
ınu~tur: E"'lrcır. af\ on... all ·ol Tüzün<lerı her memlf'l,.. et 

~ . .. 
tüyük l't'.t\kPt len· katlanmahadır. Hapislıaııelere~ timar-
HtıH:l<'rr -.ermayc hazırlayan hu beladır. İçki tam yasak 

• laLibe hapi..;hane ,T .. bimarlıane1er kendiliğinden bo~anır. 

\lkole ,-.,rilen para h ·::;eriyetiıı aadeti namına yollara, mek
eblere :İmPrnlüferl.,r' ~arfedil e clün :a mamur olur. A 1-
ııan~ a IJilriik lıarpten <'vvel ::ıc-rn·dP ich icin dürt milyar 

mark ::,arfeı l J .nııi Jmnun ? 60 mil. ' oııu ~inaps denilen rakıya. 
-:'00 milyonu -.,aralJa. :2.)()() mil_ roııu l1irnya p:idermi~. Gün
le adanı Jw .... ına :2~ ~antimf'tr ıniL1bı af alkol e 'a 8H 

> • 

mıtirıı<'t l'P mil <ll ı rakı flü.:;er lc•ın ·l tir. <,,oluk cocul 1wp-
-. i lw:-;alw k~ıtıl lığı t·ökdirdt· <ı lauı ha-:ına altı ka<lelt ~inap:-
lf' llıPk . . . - ruı.. t"f'lw , JJ( ~ uda ltirdenbire hu sarfivaı azaldı 

' fWJ... tabİL ·d k ı p ... ·kozJarı da az:ddı ~ lıarplf'll "'Oltrll Vl W 

· ığaldı. . ı ı .. 1 ı · Jı rdı · m · azalı ıa~u lıu .... ladı. 
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Bu llı<'m.Jek<'1fr alkola J.;:arsı büvük bi~· nıhıf \ "<' te~-• . ) 

kilütla mücadele edildiği haldf' mümsiklerin zafori lıenüz 
peJ" uzaktadır. 1B50 senesinde )Iünihde bira sarfi~ aiJ 
adanı ba~ma ( 4ü.3 litrf' iken 19()<) senesinde :26? litre~·f· 

tnmişti. Bayyerada bjrn isıihJakı azaldığı hald ~imali ~\I
manyad:.ı hilclkis <;oğalnu~tır. .\la ına l'i h :\1 unihdc dP aıwak 
2<>0 litrcy<· kadar jncbilmi9ti r. Vakıa :-;on scııe1erd" hüt ·hı 
dünyada olduğu ~ibi .\lmanyada da küul ..,arfiyatı f«>\~ka

Jade tenakus etmi~ken bilclhara yine artmağa ha~laını~tır. 
Bununla heraLcr harpten CYv<>liıw nishetfo ~ · iw~ az sa~·ılır. 

Sosyal <l<·moknıtJar patatPstc·ıı <"ılrnu ~inaps ismiııd<· ~ lmaıı 
rakısına boykot ilüll <'tmi~lndir. Boykotaja ra~· ııwn ::-imali 
.\lmanvada rakı istilılakı daima <:ok dc·nilf'('(+ d "r<'<·t•d<·

dir. \._~nıpada rakı «ırfcden hep a~agı talwkadır. \ ukan 

:;ınıf arasında rak1 ha yağı "H yıl clığı İ<.: iıı rağbet tri>r,·mi: ı >r. 

Bizim aksimjzc ic:ki \ vrnpada a~affeı t.a1rnkada daha fazla 
tahribat yüprnaktadır. İçki<lPıı •~n ziyacl<· mutazarrır lan 
tabaka amele ~ınıfıdır. \lmanyada anwlı· ba:;ııwı ~ünd 
bir litrcui11 l"ı<:te biri rakı sarfohıuddğunıı Lares -..i;ylii~ or. 
~\nwle l~azanqlanııın yüzde ~' f~disiııi içkiye \T t,rİrıoi;. ;ı·n<,;

ler arasınd<ı alkol istihlak1 da korkuıH: bir df'rı•t·e: i bul
maktadır. l:kr]iwl<' ~ondwrgdc oğlanlar nwkt<'IJindı· ~ iizc 

.)2 j~ kız ınektebiıHfr -t8 i hin, i~_:i~ orııııı:. BPr]İJı ııwktrp 
lwkimlerinin 190-t - 190.) istatititiklerimk ııwkt eJw gir ~n 
kız , c o~lanlarm Jwsi<' dördü ickive a]ıf:mı~ bulıtmn-or. 

_,,ı ( ~ ::, • ~ ~ .. 

Hekker .\lilnihte nnıunıl ıııekteplPrdt-' yiizdP 19 hi<_- iç·ıı , .. _ 
) en, .).) orta j<,:<'ll~ -t - .) udf't<1 a~r ~ a~~ () rakı u:ı·ıı !!"Ür

rnü::-tür. 
.\lnıan lwkiınlni ~<'ılf:1nt~ \ ~ll"llH'a~ a 1 a lar im dı•re,·e 

İ<;kiHİıı taaıııınl"ım Pttiği m<·rnl<'k<'itf' diııüı;bn kı> metind 1 i 
tcıwzzüJ , ı· p-;ikopa11amı <:oklıı~ıı İ<;İıı b<ı~ktı ...;phep ara

mai!.'LJ lüztını 'arıııt diyor.lar. 
(._ 

... \lnıaıl\ ada adanı kıjıııa :-ı<·ııt~d" il~i altuu ıııarl lıJ iç1 İ 
i ~ t i 1ı1 <l k · d i J i, o rı nı ı ~. A 1 rı rn ıı ~ n d" > < t ıı ı i:; ın j h oı ı ıı u fu ~ j, a-
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-bul edersek içkiye yüz kırk milyon sarf dil<liği a1da~1h~«>r. 
Altmış bin nufusu olan Lignitch şehiri alkol yüzünden 
hasta olanlar için senede 13,000 mark ödüyor. Dusseldorf' 
şehrinde umumi timarhanelf'rde daima içki yüzünden ~·üz 

hasta bulunuyormuş. Bunların iaşe Y<' tedavi-,i için lıülu'ı

met, belediye senede 38000 altın mark ~arfrdiyormu!;. 

Bu ellerin çalışmamasından hükı'ımetin ettiği zarar da 
başka ... İçkinin tesiri yalnız bir uz a rnünhasır d('ğildir. 
Alkoldan müteessir olmayan aza yok gibidir. Birn kalpleri 
karaciğer istiskaları: müzmin rnid(-~ ııezleleri, ~ir~yan ~-wrt

likleri ehemmiyetli ha. talıkfardır. Hakı i(;en1erdf' müzmin 

kilye iltihapları, bira içenlerde ':'İ., nıanlanıa. ~arap İ<;Pnl<-rdc· 
nikris meşhurdur. 

Küulün mühim bir mazaratı da intaufarn hır.,ı muh<t
vcmeti tenkısidir. ZatüıTPP alkoliklerdf' mühliktir. Bar :_ık 

tifosu ve lekeli humma ayya, larda daha cok tahribat 'a-
• .,, ~ .:ı • 

par. Hele Yeremle içki ikizdir. Pek ku ., etli görilh·u. ilk 
zamanlarda içki içtikç' yağlanan, .)şnıanladıkça _-aradığım 
iddia eden kim elerin çoğu . onunda v<·renHkıı ölmüştür. 

İçkiye düşkün olanların yüzde . irrni inin ölümii tüber
külozdandır. Sinir -i. temi iciııdt' ispirtonun mütczarrır et
mediği uzuy yalnız mındar ılıktır <liyebiliriz. Bnnnnlabe

raber nühada da ııeziflere. başka :..; 'bepkrden dalw kolay
lıkla iltihaplara s hep oJur. Dimağa teı;;;irindet İf:ki :..,ar· a~ı. 
~incabi cevlıeriıı kaııama~1. polioen<·P,phalitisler. pachynıt~

ningite lıemorrha 1rİ<Jt1C ler. ıwuritc frr. !.(Üz ... ınırımn j...,_ 

pirtiodan ileri µ:elıne iltilrnpları t kevvün ''der. 
lkolün asıl tesiri ruh üzcrjnedir. \ani fikri faaliyeti. 

·eciye ve ·eneti bozar. Zaten ickinin 'erdi<ri ked' zchrill .. .. \ .. 

dima~ hücreh·rini tenbih etmesind ·n, höcrcnin i•'rhLi-
ne, kimyasına karı., ma ından<hr. ~( 1pk1 kloroform v ya 
•·t 'r gibi.... kloroformla t< nYİnı c:ına..,ııı<la 0 örülcn ilk 
uyanıklık tabii 1.;arlıoşlukdan IJa ka bir ~ey- d<·~ildir. f lo
roform fazla '.-·rilitH'f' iiz<•riııdf' n a~ır am<'l1rntlar yapa-
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cak kadar du~·gusuz olur. Daha fazla kaçırılırsa ölür. Sar
ho~lnk had bir Ü'8ernmümdür ki tafsilatını herkes bilir: 
~öze <;arpa('ak derecede fikri faaliyeti artar, (Ok söyler~ 
geveze olur. İzzeti nefHi kabarır, kolay kızar, çabuk köpü
rür., benlik hissi büyür Vt~ kendini beğenir~ dostluğunu ve 
~ofrasını seınihane dağıdır: ikram eder. Bu tenebhüh dev
resini felc takibcdr•r: ahlaki hir durgunluk haşlar~ hare

ketleri ~ıgırla~ır~ yürüyüşü intizamını kayheder, Jcllnrdısı 
Ç<Jywaşık olur, fikri kudretleri azalır. Eyi aulayamaz~ eyi 
düşünemt'z ... nihayet uyu~ukluk, dalgınlık, ~ızma... daha 
i1erisindf• kalp ve Ü'tH-d'füs vazif't•lf'riniıı dunna~İ]P ölüm 

olur. 
if:ki 11t- hat tesemmiimii11 nıh1 tPzahiirlerini ~on . r>ne-

lerdc psikolo.ii lahonı1 uvarlarrnda uzun uzadı ara~tırmış
la rd ır. İ<~ki yüzünden akıl nıelekelninin hangi~i n· JH" 

dcn•<'t' mi'ı t<'f'8sir olduğu tal •İl mu ht<·l if şahıslar ii zerindt=
mükerr<·r anınını~~ ondan sonra marazi :almdarda küuliin 
tesiri tetkik olıııımu~tur. «Rays» m. /(raepelin iıı Münilıde 
sarho~lar üzerinde yaptı~ı p~ikofizik 1 t'<Tii lwh·rjııde umu
mi vetlc fikri kuvvette, dik katta~ lwrid anı illcrr· taa mii] dC" 
~id~lctli bir t<~ııakus oldugunu gürıııüslt•nlir. Yiııe ~lünilı 
kliuio·indc Goering f)~ikorrnt. alkolik sar.alı \'e difrer ha ... ta-

~ . . 
larda alkol tecrübeleri yapdıkda idrakte ileri d<•n•cc·de ku-
sur µ:örnıü~tür. Kadınlar fizyolojik olarak alkole dayana
madıklarından Georing kadınlar üzerim k t ati •İkatını ıev i 
cdcmt·miştir. «Boş » ~nura t<-siri lıakkmda müt<>acldit al t

lcrle yaptığı tt'erühelerde ~u urda bir darlık lıa~ıl old ufruııu 
crörıııüsti"ır. İ<'İlt•ıı l(~ki virnıi dört f'nat soııra bile fazla bir b • , , . 

ha~smıin~t yapıyormuş. l lesap üz<·riıw yapılan tt·crülwlcr 
ise lıaf~zaııın azaldığını gü:-ıtt~rmi~dir. 

Müzmin küul iptilaHı rulıiyete o kadar frııa te~İr eder 
ki akıl hastalıklarınm mühim bir bahsini tı·:kil eyler. 
Hulıi lrnvatın her safhasında feııalığını gü. tf•rir. 1 fo;.,.j ha~ atı 
dalMet<,' uğrar. Ailesih· altıkası azalır. Onların hali< riııi 
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w· istikballerini asla dü~ünmez. zarifliğini. İnceliğini 

günden güne kayb<><ler. gittikçe kabala~ır: düşüncesi artık 
sırf kendi nefsine, rakı ihtiyacına münhasır kalır. fazla 
<-'goist olur, ikh<l.l hissi~ ilerleme YC yük ·elm<' arzusu kal
maz. şeref <luygu~u küntleşir. onun yerine fe,~kal<\<le bir 
taharrüsivet. emniyetsizlik kaim olur. Hele hu cmnivct-., .. . . 
sizlik kan koca arasında daha artar. Kı~kançlıklan taham
mül d(3rC('esini aşar ve tehlikelidir. ~llkolik artık gPçimsiz. 
tat 1z bir malıh'tk olur. Bu ınünasebet..,izliklcri ev içinde 
daha çoktur. Harice kar~1 bir mücldPt daha zinde ruhlu 
görünür. İrade mıntakası günden güne daralır. Muttasıl 
1. (_ l , 

meşguliyPt değiştirir. (:ok defa t<'na üli rnünaS{'betlere 
fazla meyl gösterir. Sataşmadık ne ] rom~u kızı. ıw karde
şinin karısı, ne çocuğunun dadısı kalır. hau a gayri tabii 
münasebetlere kalkar. Bu haya ızca azgJnlığma bakarak 
erkekliği ta~kın sanılmamalı. bilc'tki~ erkekliklni çok za
yıftır. Zekaları azalLr. \·alıf'mağa h<'YeFii kalmaz. İşine µ:ü
cüne alakasızlığı, bir şeye yaramadı<Tı yüzüne nm.ıldukça 

muhitin insaniyc.'tsizliğini ittiharn eder. hatta içki dü~kün
lüğü bile muhitin kadir.,inaslığmdan Y<' ailesinin vefasız
lığmdandır. \rtık hıfa._ ı çabuk yorulur. dü ., üncesi malıdud 
dain· ir.ind~. dola\111'. V onu ma ı. her i. i yekne. akclır. Hafı-

:- .. .) ~ . 
zadaki bozukluk. idrakde etğırlık~ dikkatde zaaf günden 

:-ı()'üıw nazan dikka11 ('dbeder. Deliliği örtırn'k icin vaları-
... u ,, .. 

lar. rn<tsallar icad etmeye ba~lar. İçki dü., künlerinin ~o-
ğunda fona bir istidat. kötü bir vera ·<'1 vardır. <,~oğu p~i

ITopat ,-e ınütereddldir. Yani iç•·rek Jimağını bozacağı lwr 
taraf. tlaha ienwden diınadarı bozuk. iradeleri zavıf. sebat-

.J 'ı v • ~ 

· :-ıız şahı. ]ardır. Böyle yüklüler<lc hir (le- İ<;ki iptilası kolayrn 
akıl haf'talığı ha. ıl Pder. Onun için ı,azı ~arho)arda İt:ki 

lrnraci~eri \'(' kalbi. yahut basl n uzuvları berbad dtiği 

halde· ~inir . y ~ t•'illf'. ind nün ayi:sl ·rj mahdut Ye) a lıicdi ·. 
Halbuki p~ikopat lar la ill ~ gD;ıteri ini b yiml .. . 'ap1 .'or. 

Eu •:ok !!Ürült>11 İ<: ki ı ;;İkozlan dPlİrİt m tn·me~lf-' \'\' r-
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nicke hallucinose <lir. Bu ruh 1 hastalıklar ek~nİYa rakı 
içenlerdr görülür. Bira şarab içenlerd(' nadirdir. uzuı'l 
müddet kullanmak da şarttır. 

Alkoliklerde sar· a. marazi sarhoşlu1', alaea karanlıl· hal
leri görülür. Bunlar mütereddi ve h ysterique lndP olan 
ha1lerdir. Dipsornani dediğimiz içme deliliği df' bu ~ımf

< lan olsa gerek. .. 

Bazı eski sarhoşlarda basit bir fikir zaii crörülür. Bu 
zaaf ahlftk ye akılda gösterdiği kusurlarla ;ÖZ(' çarpar. 
şahsi münasebetlerinde mübalağalı emniyet~iz1ik gö terir. 
~ Tilıayet «paranoyya alkolik»~ ve Şrödenı in <' :--arhoşlann 
kıskançlık lıeze~Tanları » dediği hallrr olur. 

ı\lkolün en f'Saf'lı <lelilik örıwkleei nden \\ erııikcnin 
hallucinos<' ile Km.·sakof syndromc u bjlha'-.'"'a zikre ... avan
dır. Delirium tremrnsd<· i)asad 'e kmsi hayaJl r. iuicah 
ku urn hastalığın temelini te~kil ettiği hald; had halluci
no"- da daha ziyade senı"i hayaller, za«irler. <;ok muttarit 
lwzeyc.mlı fikirler olur. Halbuki hasta k~ndini kaYhPtmez. 
aklı .Lasm<ladır. lz1ırahlarırn kendisin<> mtL a1lat .olan hir 
dü~man,lık. bir kötülük ('Sf'ri gibi ınfüf'e:-, inme naklf'der. 

Korsakof ~f'ndroınu ise bir <;ok ~ehehden ileri gP]ir. 

fakat iptida lrntıra p;clen alkoldur. \lkolda da ruhi S('ndrom 
\·alnız değildir. çok df'l'a polinf'uritf' aJcooliquP le IJP-rahf'ı· 
inılunur. Hatla kor~akofda polinf'uritt> i -:-art n "a. i araz 
zannedenler d<~ v ardH". IlakikHtta üyle değil.. .. _ihtiyarlarda 
µ:örülen preslıiophrcnie de alcooliqtıf' :--aflwda hayalları 
mebzul Lir şıhi a1eh oba W'rPkdir. \larnafih 1u· · pr ~1Jiol'n~
n1<le küul olmaz. 

l ,.. üul iptilc!~ı g•'llCI paral~ ~i y<· lwu7t .. ~ ·n 1Jir lıcHalıl 
yapar., (kazip Ba~~ı.c l~a:--tab~ı == v~•·ıHlopanıJy ... j(" akooliqu 
~·<·nel paralizi J,,~ıldır. 

Alkol ,·üzünd<'n <,;ıldıranlar pd ·< kım. 1 :ıinatta aJh 1 
k:ılkar:--:ı l;inwrlwrn· llH'\'CHtlan ~ ~ın~ :ı im r. 1 nı ram. rla 
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Treptov timarhaııesine 1900 - l qo:-3 ~(--ııe .... ind.-. µ:iren 8:-m 
hastanın 55 tane inin hastalıklarının !"ieLebi i<;ki idi (yüz
de 7). Posen timarhanP--ine 1900 - 191 O ~enebİnc kadar 
yüzde 9. Grafenb =-rge 1911 SPncsinde küulden yüzde yirmi .. ( .. .. 

<lok uz kadın ve kırk erkek ~irmi, tir. Re~nıi istati ·tiklere 
göre \\'urtembcq!.- lıükL'tmetinin timarhaneforine :·üzde g 
alkolik girmiştir. }lünih tinıarlıarwlcrind 191 t> -1 <>ı <) ~e

n.esinin nihayetine kadar sırf alko] p~ikozları yüzd(' 10-2:-) 
arasında idi. Diğer büyük :ıelıir1crde nw~t>lc'ı riyaııcı Vf' 

Dresdend(· vüzde :30 - >~ 1. ~ Parisü~ 1 g<p - l <>O: senesin<' 
" , 

kadar 1 ?1 O \ak· a daüllrüul !!Üriilm iU.ür. Yani 2::39-t duhul 
\ > 

arasıııda vüzcle 6.3 lmnıht alkolikti. İtah·ada dalıa az 
... ~ -: .. 

rniktardaclır. Mayer İtalya için yüzde :~.) - 40 diyor. reni 
istatİt;tikler halyada Prkeklf~rde yüzde 1-t. kadınleirda ~·üz
dc 10,2 gö:-;ternıeklC'dir. i~ffj<; red<· 1922 ·pıwsinck <'rkekJer
dc yüzde lH. ı. admlarda yib:de :1 hulumnusdur. Halbuki 

... " .. ~ 

JJfüün Fran:::ıada 8~8 dir. Husyada mikdar değişi: or. ~imalı 

S[Jrki de yüzdt> 19. rnerkrzl Hm·•\ ada yüzd~ altı bun1k. 
~ .. . .. ~ 

Odesada yüzde ~-edi ııislwt iııdt>dir. Ri!!:atla :scne<l(•n . cneyt· 
art maktadır: \ inni :-;ene j,·indc vüZfk bir lrncuktan 12 y~ 

.. . ·' . 
<,: ıkmışdır ; Hattı ihıtü\ ada Hio de jancro da aJlrol p. ikosları 
yüzde ~:).9 bulunmu~tur. Eı+ ·klerde vl'ızd · 18.8. kadın-- ~ . ,, ,, 

lar<la 1.).:3 dür. Halbuki ha ,· ka ırn~mlel · etl~rde hi<; bir va-
kıt kadmlarda iç·ki p~ikozları ~· üzd(> 6 dan fazlaya çıkmı

yor. ( )gada 6-:ıO Hu ·dan 1 <)o ~1 all ol p~ikozn . ·ani yüzde 1-+ 
<lir. Halhul..i Ba ·kırda 16<> )h1hammediniıı sekizi vani 
'üzd(' :) . .) alkol vüzünden ruh ha:-;talığı gö ternwkt Pdir. 
.. .1 .. (_, t 

\lkoltm bıı ..,arih te ·irind<~ıı maada tohumu bozmak 
berbat f'tınel <'n·ie~i de vardır. ~\ lkol ·üzünd n .. ürüml r . . . 
vt~ haps p:ıikozlan da bu arada hatırlatılabilir. Kazalarm 
ve zabLta vak· alanımı bir çoğunun da all · oldeıı il ri !!•·l

<liğini unutmamalı. Kaza bİ~ortaları bir ~en· icinde hin 
. i~orta<lcuı -tl - -t:2 ki .;inin İ•;ki yüzünden 1 azaya 11frradı
~ıııı trürnıü··d e rdir. Keza all· ıl yiiziind 'll İntihar rnk"alm·i 
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az değildir. Gaup r µ;öre Munih kliniğinde 12-t intihara 
teşebbüs edenin 4 ü had alkolismadan, 28 tanesi vahim 
ve müzmin daülki'ıul tesirinde hulunm uştur. Difrer 2"eri . ( .. 
kalanlar da esasen psikopat imiş, içdikçe intihar teş~bhü-
sünde bulunurmuş. 

İçkinin cinsinin tesiri de vardır. Rakı içenlerde ., arap 
ve biradan ziyade delirium tremens olduğunu en«~lce söy
lemiştik. AlmanyaJa şinaps, Fransada ahseııt, lngilterede 
viski çok kullanmaktan tehlikeli haller oluyor. Pek az 
~inapsla ölen, bir kadehle alaca karanlığa düşenler vardır. 
Keza ahsentde alkolun fenalığına pelinin ihtil<lc; getirici 
tesiri de inzimam eder. Abscnt iç·enlerde sar'a nöbeti gibi 
ihtilaçlar nadir değildir. Bir çok sarhoşlar kolonya suy~nu 
içki gibi kullaııırhır. Tentür döhadriyanla lokman ruhu da 
pek meşhurdur. Hele lokman ruhunda fazla olarak eter 
bulundu O-undan (1

/ 3 alkol) pek makbul , anlır. 
h -

İrlandada, Şarki Prusyada, C-aliçyada~ Rusyanın bahri 
Baltık vilayetlerinde sade eter makbuldür. Onun da JJir 
tenebhüh devri, arkası sıra hader devri vardır. Hader e~
nasmcla sayıklamalar, hayal görme ve işitmeler pek boldur. 

Berlinde «methyl alkol)) tesemmürnü de yayılmıştır. 
Bu ç<'şit alkolla zehirlenenlerin gözleri ıyı görmüyor. 
mutabakat felci oluyor, hafıza bozuluyor:; ihtilacJar görü

lüyor. 
içki bulamadıkları zaman zehir düşkünleri to~·İGoman ~ 

dedi~in1iz psikopatlar onu taviz edecek diğer bir zcl re 
kapılıyorlar. i\ıleselcl. ne kadar uyku ilacı varsa psikopatlarca 
ınerguptur. Alkoldan kurtulmak üzere seririyatlara idhal 
edilen hastalar va hekimin safvctindcn istifad"' f'dcrel · her 
ak am uyku ilc1~ı İster ve bunu kevf vasıtası div<· kulla-

\ - . . 
nır~ bazıları hasta hak 1 cıları V<~ya hastaları kandmıral· Jrn:;;-
kalarına verilen uyku ilaçlarmı alır~ kcyflerini ;apar. Bun
hırdan bir kac;rnm kloral1 c;okrn ka<;ırarak ölüm t<~ hlil r·~ i 
atlattıklarını bir ka<j· defalar trünliik ; kloral tema · h:ıyal-

23 
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leri ile muttasıf had tahtclhad, ve müzmin psikozlar hasıl 
eden bir zehirdir. Bundan maada kalp zehiri ismile şöh
ret bulmasından da anlaşıldığı üzere kalbi felc eder. Uy
ku ilaçlarının başka çeşitleri ( veronal, trio nal, dial, didial, 
medinal) keyf yapmak için az çok kullanılmaktadır. Bun
ları uzun müddet kullananlar da yavaş yavaş zekanın 

8öndüğü, sersemledikleri görülüyor. Uyku ilaçlarının için
de pek mergup olan biri de Paraldehid dir. Tesiri alkola 
benzer, kolay alışılır, ve müzmin bir tesemmüm yapar. 

Brom fazla alınınca fenalık vermeğe başlar. Tecrübeler 
gösteriyor ki fazla brom istimal edilince kesiklik, fikirde 
ağırlık, lakırdı söyleyişde güçlük, umumi bir uyuşukluk 
olur. Bromizm dediğimiz bu hali sar'a ve mani gibi nö
roz ve psikozlarda fazla ve uzun müddet kullanmak yü
zünden görüyoruz. Bromürde hastanın vücudunda kızamık 
gibi kırmızı lekeler de oluyor. Bazılarında bu lekeler ha
kiki bir karha alıyor. ve soyulduktan sonra yerinde ned
be bırak1yor. 

Tosikomanlar hatıra gelmedik zehirlere alışırlar. Me
sela aspirin iptilası da bunlardan biridir. Hergün ya te
maruz nev'inden veya telkini baş ağrıları icad ederek 
birkaç aspirin yutmakla zevk duyarlar. Bazıları da alko
latur dömant şişe şişe içmekle keyflenir. Hiç olmazsa 
sık sık nane şekeri yer. 

Nikotin : Dimağa tesir eder mi ? bu mesele çok mü
nakaşa edilmiştir. Frankel Hohvart 1911 sene inde Frank
fortda emrazı asabiye hekimlerinin senelik içtimamda tü
tün tesirile muhtelif nörozlar, p -odo menenjitler~inhitat
halleri, şuur kaybı, baygınlık ve bayılmak, paranoia ve 
amentia bile görüldüğünü söyl mi'J ti. Tütün hukadar çok 
kullanıldığı halde çok psikoz görülmeme i kendisine mah
sus bir p ikozu olmadığını gö~terir. Tütünün de<ril, alL.an
ları tütünsüzlüğün çıldırttı0·ıııı görüyoruz. Ramazan tirrn-
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kilerinin imsakinden ne derece sersem taharrüşiyeti art
mış bir hale geldiği malumdur. Henüz bimarhanelerde 
gıda! tayin gibi tütün veremediğimiz için hastalar pekçok 
hırçınlaşıyorlar. Tütün en müteheyyiç tiryaki hastalara 
bile müsekkin giLi tesir ediyor. En iyi teskin eden bir 
ilaç oluyor. Tütünün keyf yapması beyin hücrelerini ni
kotin alkaloidi ile zehirlenmesinden ileri geldiğine şüphe 
yok. Bukadar mühim bir zehirin senelerce itiyadının i
nir systemin tereddiye uğratmayacağım dü., üıımek bile 
maniıka sığmaz. Göğüs anjinleri, damar katılıkları= neu
rite'ler yapan tütün müzmin surette uzvi yette ve biJha a 
merkezi sinir sisteminde kusurlar yaptığını ve tütün bu
harile kirlenmis kan ve sinirlerle beslcnrnis tohumlardan 

ı. • 

husule gelecek neslin müteessir olacağını kıyas tariki]e 

kabul etmekteyiz. 

Morfin ; Tababeti ruhiyede pek ehemmiyet Yerdiğimiz 
bir zehir de morfindir. Hekimler elinde en kalıraman ilac 
olan, ıztırapları ani durduran morfin bihlhara ha tanın 
bedbahtlıO-ına sebep o]uyor. Bir böbrek kumu ypya siva-

~ . . 
tik ağrısını kcsdirmek için hastaya yapılan bir iki morfin 
sırmo-ası artık adaıncağızm uğursuz zchin-- iptiladan nıka-
• b . 

sını kurtarımığa iktidar bırakım yor. 
Yüz morfinomanın en azı doksanı hastalığı 1mide 

karhası= k11nı sancısı) ic;in hekim iptida ~ırmga taYsip .. 
etmekle haşlar. }forfin afyonun diğer alkaloitlerind ·ıı 
daha ziyade rağbet görmüştür. Alır almaz a o·rılan ke i i 
kullanıs~ndaki kolaylık, başlangı\·ta ruha bir dirilik H' keyf 
verişi. l~enı ağızdan hem cilt ahına şınn~a suretile kull~
nılabili i bu zehirin çabuk alı~ılnrnsına seb('P olmaktadır. 
ilk zamanda morfinin verdiği ıwş ·eyi hir müddet oııra 
aynı miktar yapamıyor. Adam ilk tesiri bulmak ir.in mik
t~rmı arttırıvor. Tıbbi rniktarm oıı. yirmi, otuz. mi lirn 
nkıvor artıl~ morfin neş'e~iııi aramıyor~ o i11 · halannda . . ' . 
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Heroin : Bütün dünyaya sür'atle yay1lan bu zehir 
keyflerin en yenisidir. Memleketimizde kokain salgınından 
sonra başlamış, pek çabuk yayılmıştır. On senedenberi 
zabıtayı, mahkemeleri, hakimleri ve hekimleri ençok işgal 
eden bu zehiri biz bile tanımı yorduk. Afi yon dan çıkan 
hu alkaloidi hekimler ara sıra yalnız teneffüs yolu has
talıklarında miligramla kullanırlardı. Ticaret aleminde 
memlekete büyük karlar temin edeceği zannedilerek 
afi yon dan çı karılmağa başlanılan bu iş bize pek paha
lıya oturdu. Vakıa açılmasına müsaade edilen üç fab
rika hemen kapatıldı~ heroin yapmak ya ak edildi, bu 
fabrikaların heroin stokları denize döküldü, aletler topla
nıldı. Heroin kullananlara ve satanlara karşı ihtisas mah
kemeleri, ve yeni kanunlar yapıldı. ~Iemleket ve . vatan 
gençleri bu beladan henüz kurtulamadı. Zehir bir kir 
gibi artıyor, bir salgm gibi yayılıyor. Azçok memleket 
içinde yapılıyor, kom~u memleketlerden kaçak suretile 
geliyor. Harbin ikti ·at <larl1ğı bile bu cepheyi sarsmadı.Bir 
enedir Bakll'köyünc mahkemelerin gönderdiği heroin tir

yakilerinin ~·ayı ı e ·ki -inden hiç ek ik değil... b reket 
versin bu ·algın hemen hemen İ tanbula, İznıire, Samsu
na, Bursaya~ büyük şehirlere, ka abalara şamil~ ü; aırndo

hı kövleri bunu hic bilmivor. . , . 
Heroiıw ancal~ arkada· elile alı:--ılıvor. Alısanlar : ilk . ' 

sırada seyyar -;atıcılar, .,oför muavinleri~ nikelajcılar, sokak 
çocuklarıdır. Genç :a-rta eline biraz çokça para geçen hu 
gern;leri arkada)arı lwroine alı., tırıyorlar. Birka<; günlük 
balayı ke. ·finden ~onra gençlerle hıv,·etli hir ihtiyaç ha
liıw ge l<-'ıı bu iptilci e ·veh1 çalı ,.ına arzu~ımu~ ..,ai y kabili
yetini az altı yor. em :iıı H'rdifri ~rseııılikfr İ..;İ ne vaktin
de gelemiyor. E ki:,İ kadar çalı~c. mıyor. erdi~·i randıman 

azalıyor. Tabii hızancı ~ün l .n _r ıw dü '5 ii. ·or. i ha ·m
el<: bütün !(in ıyukJa~·an: cok z< maıı i inr gpr e:,~ı "'il , . -

va hic gf'lem ·yen gP1F·ten kazan · ·üz · \ m or. ;üııd 
~ . -
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iki üç lira kazanırken yavaş yavaş kazanç yarıyarıya 

dörtte bire iniyor. Bir gün büsbütün işsiz kalıyor. Artık 

bir serseridir, iş bulamıyor. Halbuki heroin ihtiyacı gün
den güne artıyor. Evvelce yarım gram heroin tozunu bur
nuna çekmekle keyflenirken gittikçe kuvvetlenen hu ip
tila yüzünden keyfleıımek için değil, ayakta durabilmek 
için miktarı arttırıyor. Yirmibeş kuruşla başlayan keyfi 
günde iki üç lira sarfettiği halde de bulamıyor. Artık ka
zanç gelmiyor, bir müddet sonra büsbütün kazan , kapısı 
kapanıyor. Borc ediyor, dileniyor, dolandırıyor, §!İzli srizli 
evin çatal, kaşıkları, evdekilerin elbiseleri satılıvor, daha 
sonra basbayağı hırsızlık başlıyor. İçlerinde her~in para.~ı 
vermek istemeyen anababayı tehdid edenler de yok değil... 
serseriliği göze çarpan veya münasf'betsizlikleri tahammü
lün üstüne çıkan bu tiryakilerin son sığındığı yer Bakır
köyüdür. Bir kısmı kendiliğinden Yeya anababa mm dP
laleti]e müesseseye müracaat eder. Bir kısmrnı da yolda 
zabıta yakalar. Hastada heroinin tesirini farkedcr veya 
ibtünde heroin tozu bulur. Mahkf'meye verilir, mahkeme 
altı avdan aşağı olmamak üzere bir akıl müPs. es<'sinde 
tedaviye (-±04 üncü maddeye göre) hükmeder. Hastaney 
kendiliğinden gelenleri samimi saymayınız. Heroin alacak 
paraları kalmadığı için p:elirler. Tozu kolay bulamadıkları 
iç.in (;aresiz kalırlar, yahut zabıtaya yakayı verip te altı ay 

mahki1m olmamak için bir nıüddf•t iradelerile kap<rnırJ ar. 

Heroin iptiltı.sı genci ~ıra ilP haylaz, t<mbel. 1rade ~ iz. 

ecİYe düşkünü, sers<'rİ: mi kin: diknci, dolaııdırın. :aı -
ke~i~i, hırsız. lwtta katil ya par ... 

Heroin iptilasile zeld "" ~<'('İ~" sar:ııldığı ~ihi ic;ind 
deli olanlar, malihulya. anwıı~iya. par:ınoid :ayıklc malan 

gösterenler de var... J foroin alı7kanları ara~ıııda kalp 
cihazı hastalıkları ile ölcnkr. fazla{'a kanrıp İ'o ı ıaya. da
ha oııra clwdi uyl,uya dalanlarda az dPğiJ '. ... 

Tlcroin µ:encı µ;üııd"ıı p:üue za ıflatı ' < r. vm< a\a 
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iştihasım yavaş yavaş kaybediyor, pekliktcn kurtulamı

yor, idrarı azalıyor, hatta ke~iliyor. Heroinden kesilince 
adım atacak kuvveti kalmıyor, sıkıntıdan boğuluyor, inli
yor, ağlıyor, ya heroin veriniz veya çareme bakınız diye 
yalvarıyor. İştiha tamamen kesiliyor. Uykusuzluk en ziya
de şikayet ettiği ~rızalardan biri ... peklik yerine ishal başlı
yor. Lakin heroin<len kesildikten bir hafta sonra şikayetler 
yavaş yavaş kalmıyor. İştihası açılıyor, hazmı düzeliyor, 
kuvvetleniyor, neş'esi yerine geliyor; ilaçsız uyuyabiliyor, 
günden güne kilo alıyor, şişmanlıyor. Hastaneden çık

tıktan sonra heroin kullanan arkadaşlarla düşüp kalkarsa 
yeniden alışmak yüzde yüz mukadder ... Bu iptilaya yeni
den yakasını kaptırmamak için muhitini değiştirmek. iyi 
ve temiz arkadaşlar · eç.ınek, ve daimi kontrol altında 

kalmak icabeder. 

Heroin kullanan genç sıhhatini, ahlakını kaybettiği 

gibi iktisadeıı de şahsına, aile ine fenalık ediyor, hüku
meti de zarara sokuyor. Para kazanamıyor, parlak istik
bali sönüyor. ailesini sonıvor. hükumeti mahkeme ve "" ~ . .., ,, 

zabıta teskilatı suretinde bircok zivanlara mecbur edivor. 
) 3 ... .. 

En aşağı ftltı ayda bir hastanede kendini bedava baktırı-
yor, besletiyor. 

Bakırköy ha tanesinde herzarnan iki yüzden aşağı düş
meyen bu tiryakiler müe ·sesenin pek mütevazi butçesine 
senede en azı yetmi., üçbin liraya mal oluyor. Onları te
davi eden doktorların, hastabakıcıların aldıkları aylığı da 
ilave edersek zararlarının büyüklüğü anlaşılır. Bunlar 
memleket~ yapacağı hizmeti yapını , lıükt\metin ve cemi
yetin şefkatına layık ihtiyarlar değil, vatanı şenlendirecek 
zengin edecek yaşta, kafaları yerinde, kolları ve bacakları 
diri gençler ... 

Memleketin gençlerini hasis menfaatları için zehirlemeği 
kendine kazanç yolu yapan heroin atanlara karşı kanunun 
verdiği ( 403 üncü madde ) bir :ene ceza i c pek azdır. 
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Hu salgının onunc geçmek şüphesiz kabil... vaktile 
kokain ele böyle yayılmıştı. Yapan fabrikalar kapatılır, ka
<,~akcılığın önü alınırsa pek çabuk söner. Zabıtanın ve aile
lerin daima uyanık olmaları da çok faide temin eder. 

Bu salgın sade bizde değil, heryerde gençlik bu ze
hirin tesiri altında ... Mısırda, Tunusta, Cezairde e Tar re 

heroin pek münteşir bir halde... Tunusta heroin aley
hinde şarkılar barlardaki artistlerin ağzında ... gençliğin 
uvuşturucu zrhirlerle tereddisinden memnun olmavanlar 
y~k değil... onları hürriyete layik görmeyen ve müste.mleke 
olarak yeyimlik kalmasını isteyen hülnlmetleri ... Lakin hür 
riyete kavuştukç~a oralarda da zabıta takibi siddetlenivor. . . . 

Bugünkü NTısır gümrüklerinin aradığı kaçak e~yanın 
başında heroin olduğu sevinçle görülüyor. İktisadi düsünce 
hüln'ımetleri şiddetli tedbirlerden menediyor. ~Ic~ela .. Iek
sika esrar, kokain, ve afyon ekmeğe müsaade etmedi~i 
hald~ Hondrasda yarım milyon dolarlık afyon, yüzbin 
dolarlık morfin, dört buçuk milyon dolarlık heroin var
mış. Tabii bu servetten kolay kolay vaz g çmek hü
kumetlere ağır geliyor. 1935 senesinde Kubadan Çine 
gönderilen afiyonun miktarı ikiyüz bin dolarını~. Bunu 
nakil için bir motorbot filosu teşkil eclilmi.,. Botlardan 
biri adamakıllı zırhlı haline getiriliyor, içine birçok ma
kineli tüfek yerleştiriliyor. Şehirde de böyle zırhlı maki
neli tüfekli otomobiller bu gemileri bekliyormuş. Bunlar 
hırsızlara karşı değil... hükumrte, gümrük memurlarına 
karşı alınmış silahlı tedbir... Kuba, Meksika, ve Birle.,ik 
Amerika arasında uyuşturucu madde kaçakcılığına Clıin 
ismi verilmiş. Tücarlar, ajanlar bu çete ile iş görürmü . 
Bu çetenin Amerikaya ayda iki milyon dolar kıymetimi~ 
uyuşturucu maddeler soktuğu söyleniyor. 

Bu kaçakcılık işi için birçok adalar yatak ve orta 
menzil vazifesi g-örüyormuş. Bu maddeleri yapanların en 
çogu Avrupa fabrikaları... mallarını açık denizi ·rde ehin 
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filosuna teslim ederlermiş. Onlar gizli bir adaya depo 
ediyorlar, ~onra parça parça Amerikaya sokuyorlarmış. 

Kaçakçıların , turistlerın bir çok tayyareleri, iki kişilik 

çok süratli motörbotları varmış. Köylünün elinden ucuzca 
aldıkları afiyonu Sanfran iskoya naklederken yakalanan 
kaçakçılar pek çoktur. Bu işlerin başında Dr. Stey namın
da birinin olduğunu kitaplar yazıyor. Ring Of Stey deni
len bu şirketin müdürleri, veznedarları, depoları her şeyi 
varmış, hepsinin ağzı gayet kapalı imiş , tevkif olundukları 
zaman birbirlerini ele vermezler ve damarlarını kesmek 
suretile intihar ederlermiş. "Bunların Newyorkta, Havanada, 
Meksikada muhtelif ubeleri varmış. Molli W eng isminde 
meşhur bir sinema yıldızı yakalandığı vakit intihar etmi~ 
ve ağzından hiç bir şey alınamamıştır. Bu kadın nede on 
defa sevalıate rıkar ve her defasında dört be milyon do-. , . 
larlık alış Yeriş edermiş. Bunlara verilen cezalar hiç me-
sabesindedir. Meşhur kaçakcı Euhise jfoksikada senelerce 
binlerce kilo kokain, morfin, heroiıı satmış, hiç bir zaman 
ceza görmemiş. Belki büyük harbde ölen insanlardan faz
la bedbahtlığa '-l('bep olınu ~ bir canm·ar ... Dr. Stey'in met
re lerind(~İı biri imi . Yakalandığı Yakit lük yatında yirmi 
kilo heroin. vüzotuz bin dolarlık altın külce. hir cok ~if-, • .:ı , .) ;, 

reli telgraflar bulunmu~ttır. Bu filim akt1i·i on seyalıa-

tında yalnız Meksikada altı yüz bin p o değerinde uyu, -
turucu maddeler atını~~ bir cok da birle~ik ~\..ınerikaya 

göndermi~. 
Bizde üc heroin fabrika"'ı a~ıldığı Yakit A uupa lı ükt\-, ... 

mederiııin~ V(' mill tl ·r ('emiy..tinin prote. toları yafrmı--tı. 

Halbuki hu i~tc ön avak olanlar hala onlardır. Bü1 ün dün
yada uyu~turunı maddP :apan fabrikaların m1l,.. darı elli 
dört imiş. Bunların elli ·j \vrupada. dör lü d' Anwrikada 
imi'$ ... 1919 sene-,in lt .~ iıw ·a J~ :irmihin ton afi~ oıı . ol -
mu:lar. morfin \" c;;aİr .. j < e ha ... ka ... ıı >rfiı . kol aiıı. Jıeroin 

tİC'ardİ güı d<'n gün artı ·or. }"... ki 1 n h minin l il > u altı 
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yüz dolar iken son senelerde bin iki yüz dolara çıkını -
tır. Elli dört fabrikanın yalnız afiyon stoku bir milyon 
kilogram yani bin tondur, halbuki tıbda lazım olan bütün 
dünya için yalnız üç tondur. İsviçrede uyuşturucu madde 
fabrikaları senede yirmi üç bin kilo yapıyorlar. Bunun 
ancak sekiz yüz gramı İsviçrede sarf olunuyormu , en 
aşağı yirmiiki bin kilosu ecnebi memleketlere gönderili
yormuş... uyuşturucu maddelerle mücadele cemiyetinin 
önderlerinden madam Graharn Mulhal valnız ~ -evvork hü-. . 
kt\meti dahilinde uyuşturucu madde kullananların mik-
darını 38,000 diyor. Dr. Sirowich daha 1930 da uyu ~ turu u 
madde kullanan Amerikalıların mikdarını iki milyon diye 
iddia ediyordu, şimdi bir misli olsa gerek... adeta otuz 
kişiden biri uyuşturucu madde kullanıyormuş. Iünchener 
medizinischc \V odıenschrift in 1937 nü ha ında Birle"iik 
Amerikada üç gün içinde (2~29) kişinin sarhoşluk verici 
madde sattığından cezalandırıldığı yazılıdır. 

Cezaların azlığından şikayet etmiştik. Amerilrada Da· 
vidson nammda bir hakim 1936 senesinde ~ evyork Yahu
dilerinden Günberg ismind('ki bir afiyon kaçah·ı mı on 
bin dolar cezaya ve elli iki sene hapse mahkt'im etıni;;tir. 

Günberg bir senede yarım milyon dolarlık afiyon atını . 
Birleşik _ \_merika ile l\foksikanın geniş lıududları üze

rinde dikkati ccllwtme~·en küf:ük küçük t>der cinavP.t . ·u
vasıdır. Akşamın alaca karanlığında im .. ~ bir kız s<> i ·ü a
lar görmek, hulyalar yaşamak istermisiniz diyP f!CÇ "n] rin 

kulaklarına fısıldar. Cevah lwk.knwdr·n vokuının 1 < luııa 
girer. daha ıw oldu~unu anlamadan t>]İıı~leki iföw il"' I ir 
~ırın~a yapar. Yahu1 ok · i.i<'nİP sa(;lan bo:·alı bir a-.,ift~ 1 enlt" 
hcraher µ:eliniz. 1 a~ka hir cılq.cını ayııi !'.'aattt> g ln :ınız. 
polis yakalar» diy<~ avmı süriiklPr. l'nlJiı za\ allılar rü: a 
trörürl<·r. h~nı de uyaııınamal üzne dald1Han uvku a ... 
(' , . . 
,·akıa lrnıılanıı Jwp~İ i>lnH'Z. . ad~ sond nak1< ] urtulur. 
l Ati in ülPnkr d(' . a: ısızdır. Lrte i giiıı zal ıta ct·ııaz ı in 
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kim oldugunu da tanıyamaz. Hüviyet varakaları~ portföy
leri, belki de elbiseleri soyulmuştur. Nasın yüzünü de ora
larda eksik olmayan vahşi hayvanlar, köpekler~ fareler 
tanılmaz bir hale sokmuştur. Buralarda şırınga aleti bildi
ğimiz fü~kor veya Pravaz filan değildir. Adi bir pipetin 
ucuna kauçukla bir kanül takılını-; tır. Uzun teşrifata 

hacet yok. Elbiseleri üzerinden koldan: bacakdan bir sani
yede iğne içeri girer~ girmesi ile boşanması bir olur. İhlcın 
temizliği, mikdarı, koyuluğu aranılmaz. Evvelce bu keyf 
için ne kadar para verileceği de pazarlık edilmez: bir defa 
rüyaya dalınca cebinde bulduğu parayı alacağı şüphesiz ... 
satanlar yalnız genç kızlar değildir, bu evlerin içinde mü
kellef döşenmiş salonlar da vardır~ müşteri şırıngasını 

aldıktan sonra bir kanapenin üzerine ayılıncaya kadar 
uzanır... (Reks-~Iagische Gifte ). 

Keyf veren zehirleri Avrupa umumi harbe kadar az 
tamrdı. Yalnız ü;ki biliniyordu. Morfinomanlar eksik değildi. 
Lakin halk arasına yayllmış değildi, tiryakileri çok mah
duttu. Afiyon ham olarak Asyada, Amerikada kullanılıyor
du. Avrupalılardan bazı sefihlerin tecessü ü hayatında bir 
kaç defalar· da bunu tecrübe ettiriyordu. Umumi harb bitti, 
dünyada, bilhas._ a Avrupada büyük bir sefahat başladı. 1919 
senesinde ingilterede içki iptilası azami dereceyi buldu. 
İngiliz hükumetini telaş ettirecek kadar arttı. Başvekil 
Loyd Corc İngilterenin en kuvvetli zamanı hu gündür, bü
tün harici düşmanlarımızı yendik; lakin günden güne kuv
vetlenen dahili düşmanımızı büyük bir azimle yenemez
sek bu zafer neşesinin mahmurluğu pek fona olacaktır, 
dahili düsmanımız1 yenelim diye alkol alevlıine nutuklar " .,,, .. .. 
veriyordu. Bu müthi muharebeden çıkan halk acı gün-
leri unutmak için keyf veren zehirlere sarılıyordu. Harb
de kolay kazanılan paraların da bu fahattc amil olduğu

na şüphe yok ... i,te o zaman «kar» ve «beyaz toz» diye 
kokain salgını meydana çıktı. Almanyada okaklarda atı-
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lıyordu, tayyarelerle taşınıyordu, yolcu trenlerinin ıwnce
re aralıklarına kokain torbaları saklanıyordu. Bu hP.r ti
caretten, bonıa oyunlarından çok parlak ve çok hey~canlı 
bir tiraret olmuştu. Hükumetler kf'ndilerini çabuk topla
dılar. Alınanyada fenalı~ın önü çabuk almdı. A\rrupalılar 
kendilerini kurtardılar, lakin fabrikaları h\ıdud harici 
bir çok memleketleri zehirlemek v•~ hu savede zf'n~ın ol
mak için faali yete geçtiler. 

Kokain : son yirmiheş sene içind~ <'n ziyade rafrbete 
mazhar olmuş bir <lrogue· <lir. İlk öncclP,ri hf'kiınler de 
kokaini morfinin yerine zararsız bir ilaç gibi kullanmak 
ist<'mişlerdi. Fakat bu maksatla kimse kullanmadı. Ke _rf 
için kullanılmağa başlandı. Bütün dünyaya yayıldı. Kokain 
kcH·akcılıD-ma karşı hükumetlerin sjddetli tedbirleri al-

, .\ r ' 
gının önüne geçemedi, kaçakç11ığı ve sürümü arttı. Şinrnn-
diferlerle, vapurlarla, tayyarelerle kac;mlıyor. En kibar ka
dınlar, en centilmen erkekler kokain ka<;akçıs1 oldu. Ka
cakcıln rı ihnı etti, kullananların kimini çıldırttı~ kimini 
i,ntil~arlara . katilliklcre sürükledi. Asri kArhanelerin iki 
modmn: şanı panya ile kokain... Memleketimiz eda<lları 
da hunu tattı, sevdi, uğruna bir çok çılgınlıklar yaptı. 
Sarnpanya köpükleri dudakda, kokain enfiyesi Lurunda ... 
kokain enfiycHİ bir küçük pudra kutusu içinde~ bir f!Hzi
ııoda belli olmaksızın enfiye gibi, ııezlP tozu gibi f:ekile
hilir, kcyfleııilir ; daha başka eyiliği de Yar. kullanıldıO-ı 
belli olmaz. ııc içki ve tütün gibi müstckre kok mu~ n" d ~ 
parmakda iğrenç izleri kulır. 

l~okain kuJlanmağı adet edenlerde ruhda mühim bo
zukluklar olur. ~faneviyatça alçalır. Ablclk,:a günden µ:üne 
düser. Iler zilleti kabul ve irtik<'tp c>der ... Hubi hozuklul-..
lar, r-ol· ağırdır, bilhassa korkunç hayaller görür. Cildinde 
iplifrc bcnz<'r kurdlar µ;eziyormuş µ;ibi gıcıklamr~ lıu:lamr~ 
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iktisaıkar fikirler başlar, nihayet zulmedilmekten zalimliğe 
yükselir, kendisine fenalık yapdığını zannettiğinden, kıs

kançlığını tahrik edenden intikam almağa kalkar. Koka
inle sarhoş olanın fazla ilaç koklamakla yatağında ölü 
bulunduğu vakidir. İntihar edenleri, başkasını vuranları, 
çıldırıp bir müddet şifa evinde tedavi edilenleri çoktur. 

Kokainomanlara bu gibi felaketler ergeç mukadderdir. 
Morfinin zıddına kokaini birdenbire kesmekle hiç bir fe
nalık görülmez (Kraepelin, Ziehen). Kokain enfiye suretinde 
buruna çekilir. Beyaz enfiye kullananların çoğunda bu yüz 
den koku alma kuvveti azalıyor. Hatta hazan burunları 
hiç koku almıyor. :\Iüzmin nezl<· hiç eksik olnm
yor. <;ok kokain kullananların burun del1k1eriııin arasın

daki perde deliniyor. Boğazlarında <laima kuraklık oluyor. 
Koka yaprakları Cenubi Amerikada boldur.Yerliler senelerce 
koka yapraklarını çiğneseler de hiç bir şey olmazlar. Hatta 
oldukça fazla miktarda kokain kullanırlar. .\.vrupalılarda 

kokainin yaptığı zararı anJırır hiç bir fenalık göstermezler. 
Halbuki kokain Avrupalıyı sersem eder, bunaklığa sürük
ler, nihayet deli eder öldürür. Zaten bütün zehirler böyle
dir, bazılarına hiç zararı dokunmayan bir zehir <liğcr1eri

ni berbad eder. Mesela Çinliler o kadar çok afiyon kul
landıkları halde kolay kolay müteessir olmuyorlar. Seksen 
doksan yaşına gelmi. afiyon tiryaki i Çinlilerin zekalarının 
zerre kadar sarsılmadığı görülüyor. .\.raplar sabahtan ak
şama kadar kahve içerler de hiç rahat ızlık duymazlar. 
Halbuki biraz bira içseler derhal arlıoş oluyorlar. Meksi
kalıların Tequila veya Mezgal denilen rakı ı Agave dan çı

kar. Bu meksika rakı mı yerliler çok içer ve birşey olmaz. 
Halbuki . vrupalılar hatta bu içkiye çok alışmış muhacir
ler bile karaciğer ve böbrek kifayetsizli0·ile zehirlenme 
arazları gösteri~yor. Bohemyalılar bira çok içer~ lakin okadar 
zarar görm zler. Bavyeralıl arda i e .Münchener Bierlwrz 
me.)rnrdur. TübiııgPıı ahali ·inde Tübinger \\ inlıerz d 'nİ-
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len çok şarap içmeden ileri gelme kalb hastalığı oluyor. 
Halbuki Fransanın Bordo taraflarında şarap çok sarf edil
diği halde böyle arızaya rast gelinmiyor. 

Kokain içki ile beraber pek ala gidiyor. Heroin böyle 
değildir. Heroin kullananlar beraberce rakı içf'miyor. Tec
rübe ettikleri vakit bulantı, kay, baş dönmeleri ve agrı
ları rahat ve huzur vermiyor. 

Morfin, kokain, heroin kullananlar son senelerde dün
yanın her yerinde çoğalmıştır. Avrupalılar bu zehirleri 
yaparlar, kendileri kullanmaz, diğer milletlere satar ve 
para kazanırlar. Asyanın Afrikanın yarım medeni halkı 
bu yüzden Avrupalılara haraç vermektedir. Birle~ik L me
rikava ise bu zehirler Avrupadan taşınıyor. Orada bunlara 
alış~nların sayısını yüzbin diyorlar. 

Kokain alanların hadakas1 geni~ler~ morfin ve heroin 
göz hebiğini ufaltır. Herkim otuz gün bu zehiri alır~a 
alışır, hele sinirliler ve müsteidler için on gün hilf' kafi
dir. Her ih\ç ilk zamanda hastada zindelik «euphoria ~ _ra
par. Buna balayı== «l loney ınooıP derler. Bundan :-onra 
sahısda zehirlere karşı tahammül artar. Tıbbi mikdar 
.~ncak kısa zaman ıztırablarını azaltır. Büyük mikdar
larla ıztırabları uzun müddet sükun bulur. Adeta ilaca 
karşı bir muafiyet kazanır. Bu halde iken ilan azalt
mak veya kesmek henüz buhran yapmaz veya im.::ak 
arazları pek az görünür. Halbuki işi daha ileriye götü
renlerde alışkanlık başlar. Hırçınlık, zaaf~ dü l,..üıılük~ 
heyecan gibi haller ... ilaç kesilirse bir kaç :rün ıztırab <;e
ke~· imsak arazları kalmaz. İti yad adam akıllı tee.._ ü ' . 
edince hasta ne kadar ilaç alırsa alsın eski ne ·eyi ve ivi-
lik hi ·sini bulamaz, narkotik artık ona zevk VPr~ı z. .ırf 
ıztırablarını azaltmak, tabiiyc yakın bir halde tutahilme 
için alır. Diğer bir ilaç bu iyiliği temin AdPnwz. iltl k ,._ 
sildikten sonra bu türlü im8ak arazları haftalarca d ·an 
d ·r, aylarca deyen de var. 
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Amerikalılar morfin, heroin, kokain gibi droglara alı

şanları iki sınıfa ayırırlar : alr anlar (C ceres ), tiryakiler 
(Hogs ). Alışkan olanlar tıbbi miktarı azar azar arttır an
lardır. Kendilerini idare edebilirler~ işlerini güclerini tabii 
bir adam gibi görebilirler. Senelerce büyük bir zarar 
görmeksizin bu halin devam edebildiği çok vakidir. Tir
yakiler veya domuzlar dedikleri kısım ise miktarı çabuk 
arttırır. iztırap veya imsak arazlan olmaksızın fazla mik
tara alışırlar. Alışkanlar azdır. Bu gibi zehirleri kullanan
ların yüzde onunu geçmez. Yüzde doksanı asıl domuz
lardır. Hatta domuzların ço~u bir ilaca değil, bir kaçına 
birden alışır. 

Alkoliklerde de olduğu gibi bunlarda <la alışmanın se
bebi bünyevi facteur dür. <; oğunda egocentric bir mizaç 
göze çarpar. Tenasülün çeşit <; eşit dalgalamıa. hele itiyat 
köklendikçe bu dalgalarm artma~ına sebep olabilir. Onun 

. içindir ki toksilrnmanlarda suç da eksik değildir. ~evyork 

ta Belvü hastanesinde teda\'İvc alman toksikomanların 

yüzde :37) si zehir kullanırken yakalanıyor. 62,3 i 'e ku
mar, hırsızlık~ adam öldiirmek gibi ·uçlarla beraber bunu 
da ihmal etmiyor. Vak~alarııı yüzde altı-ında homosexualitt~ 
bulunmuştur. 

Aile gailesi~ karıkoca kavga::;ı da bu gibi itivadlara e
bep olsa gen~ k ... 

Bakırköv hastanesinde 1926 dan I 9:3-± senesi İkinci 
tesrinine kadar tedavi gören toksikomanların miktarı : 

Zehirin cinsi ı\Iecmuu Erkek Kadın 

E rar 256 252 -+ 
Alcol 232 2:31 1 
Heroin 728 688 -± 1 
'Iorphine g3 .)9 2+ 
Cocaine ·) 2 
_\fvon 2 ] () 

Es~·ar]a hemin -± -+ 
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Heroin 1931 senesine kadar Türkiyede rol oynamıyor-

du. O seneden sonra sayısı gittikçe arttı : 

Erkek Kadın 

1931 2 
1932 20 
1933 -t7 1 
ı 9:)-t 0-t 4 
19:35 -t9 2 
19:36 23 
1937 72 8 
1938 110 6 
1939 137 5 
19-tO 191 20 

Esrar : canabis indica denilen madde afiyon gibi te ir 
eder. Hindistanda çiğniyorlar, memleketimizde nargile 
içinde içilir, yahut kabak denilen tarzda adeta bir 
nevi pipoda kullanılır. Nadiren lokum içinde yenilir. i
gara ile içenler de <;oktur. Cenubi Amerikada ve ~Iı ·ırda 
tütün gibi içilir. Esrar hakkında tıbbi tetkikat azdır. 
Aschaffenburg o yüce külliyatında bile uzun müddet ~. rar 
kullanmakla sırf tesernmümden ileri gelme p ikoz yapar. 
bırakınca geçer yazılıdır, işte o kadar... sair htaplarda 
okuduklarımızda eyice tetkik ve müşahede edilmediğini 
gösteriyor. Esrar==Haschisch Avrupada çok kullanılmadıO-ı 
için bu hal tabiidir. Fakat bizde otuzbeş enedir e rar 
psikozları nazarı dikkatımı celbettiği için bir tarafdaıı 
müşahedelerimi genişletmekle beraber rnP ela on <>ne e\ -

vel intişar eden Şişli müsamerelerinde ve cemi\ etlerd., 
mütahl.alarımı bildirmiş ve derslerimde ve konfera;ı larını
da aynı temayı müdafaa etmiştim. Fikirl rimc beral r 
calışdığım nw ·lekdaşlar sadık kalmışlar e hatta bir çol ~ 

24 
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yazılarile bu fikrimi yaymak istemişlerdir. 1934 s 'nesin
de Lyonda toplanan «Fransa ve Fran ız li anile konuşan 

memleketlerin akıl ve sinir hekimleri » kongresinde bu fik
rimi bildirir bir kommunikasyonda bulundum. Müteha -

· ısların dikkatini celbeden bu fikrim Ceneve Milletler 
Cemiyetinin alakasını uyandırdı, bu mevzua dair çalışma
larımızın raporunu vaki olan talebi üzerine Cemiyeti Ak
vama göndermiştim. 27 Nisan 1939 da intişar eden Bul
letinde bu raporum okundu ve münakaşa edildi. Bilahare 
yine benimle beraber canabi · meselesine expert tayin edi
len Prof. Porrot'un anketin~ de cevab verdim. Bu meselede 
gördüğüm ve düşündüğüm şudur : 

Esrar içenlerde tedrici hir deği _ iklik oluyor. Ne alkol, 
ne morfin, ne kokain e Tar kadar müptelasını birdenbire 
alçaltamıyor. Esrarkeşlerde daha ilk günlerinde bir mi:
kinlik başlıyor. U stlerine ba larına dikkat etmiyorlar, yüz
lerini yıkamağı, tırnaklarını kesmeği ve temizlemeği bile 
ihmal ediyorlar. Kirli bir el, parmak ara ından düşmeyen 
bir sigara, dalgın bir bakış er em bir haL perişan ve 
pejmürde kıyafet esrarkeşin kla ik levhasıdır. 

Zek~ tedricen azalıyor. Fakat zekadan evvel affektivite 
kalmıyor. İzzeti nefis duygusu küntleşiyor. Vazifeye kayıt
sızlık artıyor, hazan atak oluyor. ebepsiz veya ufak se
beple kabarıyor, başkalarına ,atıyor ve fazla bir kin duy
maksızın yine eski halini alıyor. 

İn anlardan kaçıyor, bir kö'; eye çekilmek dalga tabir 
ettikleri hülya alemine dalmakla aatleri geçiyor. İ tihaları 
az, toprak renkli, gözleri çukurda, evk iz bu bedbahtlar 
birer erken bunama miniature 'üdür. E rarkeş kahvelerin
de bunlara düzünelerle te adüf edilir ve bir müteha , ı 
muhtelif derecede erken Lunama t hi i koymakda tered
düd etmez. Kimi bü bütün çıldırır. bir te evvüşü akli~ bir 
mani~ veya m 'lankoli nöbeti ile bimarhaneye girer. Bir 
kaç o-ün veya hafta içindt· bu had hamleler g .. çer. ha ta 
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bimarhaneden çıkarılır. Gördük ki esrarkeşlere ilk ~ırı te 
koyduğumuz bu had teşhisler müzmin bir hastalığın ilk 
hecmesidir, çok gecikmez hasta ikinci üçüncü defa bimar
haneye girer ve pek çoğu ölünceye kadar erken bunama 
teşhisi ile orada kalır. Aschajfenburg un külliyatında zikr 
olunduğunun aksine hastalar zehri büsbütün bırakdığı ve 
hatta esrar ne oldu~unu unuttuğu halde psikozdan yine 
kurtulamaz~ bu tarzda bir tablonun bildiğimiz şizofrenia 
dan farkı yoktur. Bazılarının hayalleri H' itisafi hezeyan
ları ariar. Gayrı tabii aşklar, kıskançlıklar, ırzına geçiİdiği 
iddiaları nadir olmaz. Bu gibi hezeyanlar tesirinde hazan 
birdenbire ataklıkla ellerinden en korkunç cinayetler çı
kar. Adi bir maznun gibi muhakeme olunur, hava ızca 
veya kayıtsızca yaptıklarını anlatır~ yapmadıklarına cia yap
tım dediği çoktur. Mahkum olur, hir te adüfle ruh müt -
hassının karşısına çıkarsa adli hata anlaşılır, yok a deli 
olduğu halde mahkum olan ve akıllı hir adam. gibi ene
lerce ceza görenler pek çoktur. Hapishanede hezeyanları 
ve bersamları fevkalade bir şekil alır da hekimin nazarı 
dikkatini celbederse bimarhaneyc gönderlir. Bu gibi mü
şahedeler bize esrar zehrinin erken bunama syndromu 
yapdığı kanaatini vermiştir. Bdki bu syndrom Yücud un 
kendiliğinden yapdığı bu çeşit diğer zehirlerden <le olu
yor. Beden meıışei ınulıtrlif intan veya madde ile z hir
lenerek syndroıne meydana çıkıyor. Bu ~ibi c .Tarkeşlerin 
esrara baŞlama<lan evY<'l tabii olduğunu. 8ad~c<"" bir p i
kopat denilebileceğini de söyleıneğe mecburuz. 

Esrar hiı;de en ziyade Bursa ve llalıke., ir handisind P, 
vetişivor. Hükumet ekilmesini, toplanmasını: ~atılına:-mı~ 
kulla~ılmasını ~iddetle menetmiştir. Kullananlar <·eza ka

nununun 304 üncü maddesine göre altı a\·dan a airı ol-• '> 

mamak üzere sıhhi ınüe ses<~yp kapatılır~ satanlar da 
;303 üncü maddesine güre bir .· ~ne hapi. ccza~ı görür. 
Onun H;ın açık tarlalarda her kesin gözü ünüııd _. ekilm( z. 
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Kömür yapılan izbe yerlerde ekilir, çiçekleri toplanır, 
elekten geçirilir, torbalar içine konur, ütü ile kurutulur, 
meydana gelen macunu kaçak olarak İstanbula getirilir 
bir kısmı İstanbulda sarfolunur. Bir çoğu da gemi tayfala
rile kaçak suretile dışarılara gönderiJir, kilosunun fiyatı 

yerinde on lira iken elden ele geçtikçe artar. Mısırda, 
Süriyede ikiyüz liraya satılıyormuş ... böyle oJmakla bera
ber heroin, morfin, kokain kadar pahalı değildir., hatta 
içkiden de ucuzdur. Onun için pek aşağı sınıfın rağbetini 

kazanmıştır. İstanhulda esrarkeş kahveleri polisin açık 
kontroluna maruz olduğu içııı çok azaldı ~ onun yerine 
esrar tekkeleri açıldı, tekke deyince eski zaman tekkele
rine benzer bir şey zannedilmesin. Tarikatla. ayinle müna
sebeti yok. Bu işi kendine aıı~at ittihaz eden birinin kira
ladığı bir e\' veya apartman dairesidir. Müşterileri hır

sızlıkla geçinen kadın erkek aşağı takımdır. Bazan cemi
yetin oldukça yüksek ~ımfından aşağı ruhlu müşteriler de 
buraya devam eder~ C.'rarını çekec çıkar gider. Digerleri 
burada esrar içerler, rakı iç~erler, kumar oynarlar, hırsız
lıkla yankeseciliklf· kazandıkları parayı burada tüketirler. 
Bu apartmanlarda bir knç karyola ve yer _ ratağı da vardır. 
Bazıları gece. ini burada o-eçirir. zabıta tarafından basılın

ca da kiralık pan ·iyon diye _ ,akayı kurtarmağa çalışırlar, 

esrar torbaları kapıların lrnl;\alarına , ıkıştırılmışdır. Zabıta 
çok defa bir ~ey bulamaz. Deniz kaf:akc1ları da bu hususta 
çok becerikli \'e u · tadır. rapur limana yana~ırken uzaktan 
sür'atle gelen bir gömrük ınotörünü görünce torbalarını 

denize atarlar~ attıkları yere karada üç noktaya işaret 

korlar. Bir kaç gün , onra o·izlice gelir denizden <;ıkanrlar. 

Dalgalara l· apılıp da yeri bir daha bulunmayan binler ·c 
liralık kay1h , crvetler ele yok değil... 

Ether: ~udınlarııı p + , <' li~i keyif il:.kHlır. Hayall<·r 
i~·indt· ya~at1ıfa H,' 111 alı '> anlcrııı ıwk ho una gider. orfin 
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kadar alışmak tehlikesi de yoktur. Fakat eterde de kulla
nırken ebedi uyku ya dalmak, yangına sebeb olmak teh
likeleri. vardır. Ethere alışanlar (•kseriya kadınlardır. ine
ma ve konserlerde kalabalıktan 8Ieakclan rahat ızlık ve 
sıkıntı hissettikçe bir iki Clertan incisi yutmağı veya me
ndile hiraz lokman ruhu döküp koklamağı adet eden ba
yanlar bir müddet sonra etf'r tiryakii-iİ oluyorlar. 

Başka zehirler varsa <la mükeyyif gibi değil, ya tedavi 
veya sanat icabı fazlaca kullanılır. :Mesela fazla salicy]ate 
ve~diğimiz hastalarda hezeyanlı ve haya1li tenebbüh. hali 
olur. İyodoformu haricen çok kullanmak da kırgınlık. ı
kıntı hatta şiddetli bir tehevvür ve teşevvüş halleri yapar. 

Kauçuk fabrjlrnlarında çalışanlarda sulfure c}p carbon 
yüzünden ehemmiyetli zelıirlenrne alametleri görülür. Kib
riti karbon bir <;ok ruhi ve asabi tegayyürler : apar:. 
hele göz sinirini dumura oğratmas1 p~k me~hurdur. Mem
leketimizde henüz kauçuk fabrikası olmadı<Tı icin Jm Cf~ ~ it c • • 
tcsemmümleri gördüğümüz yoktur. 

Carbon oxydle zehirlcnmeAe çok ehemmiyet veriliyor. 
Hava cereyanı zehri sürükler. İnfilaklarda ve yangınlarda 
da tesemınürn olur. Carbon oxydle zehirlenir zehirlen
mez veya birkaç gün veya hafta sonra psikozlar görmü
şüzdür. Çok defa görül<m zekada zaaf, hafızanın ağır de
recede azalması ve ablak kusurlarıdır. Karbon o .. Td te
semmümünden sonra Korsakof syndrome u da rok. görü
lüyor. Uzvi V<' istiryai karışık levhalarda olur. Weslphal 
karbon oksit ieseınmümlcrinde aykırı söylenıel- «Yor
beireden « arazına ehemmiyet veri;Tor. I-Iafii dimağ tegay
yürJerinden ve isteri arazlarından tutunuz da aO-ır uz ri ta
harrüş ve harahiye1 hadiselerine kadar (spasnıozlar~ ko
malar, görüşdc bozukluk, aphasie bihllıara) görülür. Bun
ların karbon o.-yd 'üzündcn dimağda hasıl olan tPJe ., ün 
ve nczirlcrden o.lma.sı ıwk ınuhtPrnddir. Karbon o.· . ,j j)-.İ-
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kozları bizdt> nadirdir. Bizde çok defa mangal çarpmasın
dan husule gelen tesemmüm ölüme müncer olur. Olürken 
gittikçe artan gevşeklik, uykuya meyil, baş ağrısı, kusma, 
nihayet uyumak ve hiç uyanmamak, had zehirlenme kö
mür çarpma tablo~;udur. Hava gazı mu._ luklarının eyi ka
panmamasından, mangal veya gaz sobası kullanmaktan 
baş ağrıları, uyuklama gibi asabi arızalar çok görülür. 

Tulumbacılarla itfaiye neferlerinde dumanla zehirlen
meden ileri gelme asabi bir haletin karbon oxyd ve carbon 
acitle zehirlemeden ileri gelme i gerek... Ayni zamanda 
uzvi maddelerde yanar, güherçile a ·itleri hasıl olur. Yap
dığı tablo : baş ağrısı, baş dönmesi, ses işitmek, korkunç 
rüyalı uykudan ibarettir. Gayrı tabii görmder inlıitati ve 
hypoclıondriaque fikirler de eksik olmaz. Bu vak ·alarm 
akıbeti müsaittir. Şüphesiz en iyi çare me lck d ğiştir
mektir. 

Kurşun : Madeni zehirler arasında en <,:oğu vf' en mü 
himi kurşundur. Hf'r şeyden cn·el bir takım a. ahi arazlar= 
titreme, pcroncus ve radius sinirlerinde inmeler, karın 

ağrıları~ diş etleri kiri~ kur.~un ~i.)eri, kurşun nikrisleri, 
kurşu~ sarası==hlei epilepsie dir. Kur un saralarında hazan 
alaca karanlık levhası veya had ahl tf·~evvü~ü ~örülür, 

hazan idrarda gelip ge<;ici alhümin de olur. Dimağın iisrüple 
ağır ağır zehirleme. i de az değildir. Bunlarda baş ağ

rıları. Las dönrnel ·ri, !!:Öz adalelerinin felci. görüsde ku-
,, -' L J l.. ~ 

sur bundan maada muhtelif marazi ruhi teo-avvürler. kor-
' b • . , 

kum; hayaller~ pek fazla hezeyanlar görülür. Km~unla 

zehirlenmeye, harf dökı 1ecilerinde~ mürettiplerdc te adüf 
edilmehedir. 

Yeni bovannıı edenle kaladanınaını:-ı kahlanla veva 
.,,, ,) ' . ,) ' .,; 

kur~Lmla karışık kalaydan l ur's' Lm te, emmümü görmüşüz-

dür. Bilhassa hır~ıınla ağır ağır z --l irlcnnw yüzünden ~ ara 

nöbetleri pek müh"mdir. nnd- idrar VP kan ımıayf'IH' . İ il 
kurşunu m ~da a <;ıkarrrıak fr lıisi aydınlatır. 
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Cıva ile arsenik nadir olarak ruhi arazlar yapar. Bu 
iki madde çok defa asap ve nuhada iltihaplara -ebebtir. 
Böyle olduğu halde frengililerde hergün pek çok cıva ve 
neosalvarsan kullanıldığı halde tcsemmümden mütevellit 
bu gibi ruhi arızalar nadirdir. 

Manganez. Manganez fabrikalarırnla çalışanlar da Par
kinson veya Wilson tablosu görü]üyor. Hastanın hareket
lerinde ağırlık, yüzlerindeki çizgilerin silikliği~ rücudunda 
bilhassa el vr ayaklarında mevzuun küçük küçük devamlı 
titremeler oluyor. Bunun yanısıra ıkıntılar, nıalihülyai 
haller de eksik o.lmaz. 

Ergotin: Çavdar drnıeği il<' besleneıılerdt' görülür. 
Hastalığın esası ihtilc\~;lı nöbetlerdir. Bunun yanı~nra ı _·u
şukluk, mundar ilik felçleri, rıtfa reflek~iniı ~·o ·luO- YP. 

arka volların istihalesi, vani kısa söz <·avdar tabe-..j === Er
gotin .tabes dir. Asabi . ve igtidai ho~ukluklardaıı oh rnk 
üzere el ve ayaklarda uyuşukluklar ve µ:aııµ:r ·nlPr de hır. 
Kalasow çavdar tf'semmümünün Rmyanın Şimal"" 'arkında 
sporadik halde olduğunu f'öylüyor. ~ördüğü ()8 va·(·ac·an 
dördü ağır dimağ arızalarilP ö1mü ' . Goreviç Rn::-~ a biınar
hanelerinde onsekiz eqwtin psikozu görmü~. ~ifaya ıııt=•y 
Pden ye ·ar'a al ara karanlık halini andıran bir tP-şen· .. ~ 
veya mani melankoli halleri oluyorı u~. 

():avdarla zehirlenmeden bahs<·tti~inıiz t!İbi •':, Tiden \ fı
sırla zrhirlenmeden de hah:--ıolunurdu. ~lıf:iırla b:. }Pm·ıı hal
kın pellagra ya tutulduğu f!Örülü. ~or YP bu nıı..;ır la yarh
ğına karar verilen bir zehre a1 folunuyordu. Bugün p Hae:ra 

denilrn dahili, cildı ve ruhi has1alıjim t-<~lwl i ir i amin 

meselesi olduğu anla~ılıııı\;itır. 
Beriberi d<' büyle d,·~il nıi (. Japoıı~Tada r irin ·le 1 e 1 -

nen halk ara ·ında . al~ııı halinde gürülPn >u lıa;;:1 alığın la 
bir Yitamin i~i ol<lu:lu aııla~ılmı.:tır. 
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Vitamin 

Sinir ve ruh hastalıklarında vitamin meselesi yem 
çıkm1ş, pek çabuk yayılmış, pek çok araştırılmış bir mev
zudur. Eskiden semlere, istidada, irse, hatta intana atfedilen 
birçok arızaların vitamin kusurundan ileri geldiği anlaşılmış, 
nöropsihiatrinin pek çok karanlık bahisleri aydınlanmış, 

hiç olmazsa karanlıktan bir az sıyrılmı tır. Etiyolojide 
bize yol gösteren vitamin meselesi bir çok hastalıkların 
tedavisinde de büyük adım atmamıza yaramıştır. Polinev
ritlerde, beriberide, pellagrada, delirium tremensde, semmi 
ansefalopatilerde amil olan sebebin bir vitamin kusuru 
olduğu anlaşıldı. 

Vitaminlerin beslenmede mühim rolü meydana çıkalı
beri bunun yoksulluğunun neler yaptığını yavaş yavaş 

anlaşılmıştır. Bir taraftan klinik mü ah~deleri~ diğer taraf
tan laboratuvar tecrübeleri ayitamino e un vani \.~itamin 

yoksulluğunun ehemmiyetini gösterdi. İ te bu görmeler 
araştırmalar patolojide yeni bir bahs açtı, bun un adı 

avitaminose dur. Elifbamn hemen yarısı kadar çeşidi olan 
bu vitaminlerin uzviyetin büyümesinde, vazifelerini gör
mesinde hülasa sıhhatinde ve hastalığında pek müessir 
olduğu anlaş1ldı. Gıdalarda bazı vitaminlerin olmayışından 
'Ürekli surette o g1da ile beslenenlerin hu.,u:i bir hasta-

u 

lığa yakalandığı görülüyor. Vitamin noksanından ileri 
gelen hal adeta bir zehirlenmedir. 

Vitamin doğrudan doğruya gıda mı. ilac mır ... 11:. o ... 
ne o ... 

Avitaminose ha talıkları Car~nce diye anlamaz. ( 'a

rcnce deyince vücuda lazım olan albüminin, karbonlu 
maddelerin, yağların~ pota yumun, '"' odyumnn, kal ivunıun 



377 

noksanııu n~ vücudun bunlardan mahrumiyet yüzünden 
uğradığı fena tagaddi halini anlarız. Carence adeta müz
min ve kaşeksiye doğru giden bir tablodur. AvitaminosP 
görünüşte bildiğimiz lıad hastalıklara benzer. lakin onlar
dan ayrı hususiyetleri de var. Mesela had ha, talıl lar -.ari
dir, avitaminose sari değil... had hastalıkları bakteriler 
yapar. A vitarninose bakteri virüsile olmaz, lakin benzediği 
noktalar da var. Vücudda vitamin noksan olur. a diğer 

inıanlar kolaybkla hasıl olur. Mesela umumi harbin . on
larında ve mütarekenin ilk senelerinde müthi, bir algın 

halinde rlünyayı yah.ıp kavuran İspanyol nPzleleri~ an~P
falit leiarjikler, lekeli hummanın mikrobunun canlanma
. ına, :-ıa]gın halini almasına~ hu kadar şiddetli . T1kıp .Tak
masına vürud]arın aviiarninozunun clb~t te~iri oldu. Hde 
pellagra askerler, esirler arasında sa]gm halinde idi. O 
ı;;eneler Toptaşı bimarhaıwsinde pcllagra o]ma,Taı1 'Ok gibi 
idi. Kimi hu hastalığa tanımadığımız bir mikrol~a. kimi 
kızgııı taş ve l um üzerinde yaşamağa atfediyorlardı. Ciltte 
bilhassa eJlerde ve ayaklarda yamk kırmızılığı, ka_rlar. 
ameller, karnı ağrıları, ruhi teşevvüş, mt~lankuli ,~c mani 
halleri ... binlercc insanlarda görünüş; sirayetini (;ok düşün
dürüyordu. Halbuki hu güıı anlaşıldı, pe1la~ra n ~ rnikr -
bikdir, ne saridir, ne de bazı maddelerle me ·P.la mı ırla 
zehirlenmedcn<lir. Pellagra vitaminin bir çe .. idindPn mah
rum gıda ile beslenmekten oluyor. 

Avitaminozun bir hususiyeti daha : ~lYİtaminoz ir 1 
değildir. Vitamin kıtlığına uğramış bir ananın. aYİtami
no,zla malul bir ananın dünyaya getireceği ço ·uk . alim 
olabilir, aviıaminoza dair bir arıza göst~rnıez. ' ade a\ ita
ıninozlu bir ananın yavru u doğduktan sonra vitamin kıt
lığı çekerse diğer çocuklardan evvel avitanıinosı~ araz arı 
~ü 'terir. Çünkü dünyaya gclirk<~n anasının kmıından 'ita
min taşıyamamıştır~ hu yüzden \ İtanıin vol,. ullu!!una 
daha ha. ·as oluyor. 
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Vitamin ilac da değil : Avitaminoz hastalığına yakala
nanlara hangi vitamin nok --ansa o cins vitamin veriyoruz. 
Hasta iyileşiyor, lakin verdiğimiz vitamini ilac gibi vermi
yoruz, bir ilacdan beklediklerimizi beklemiyoruz. Ne kinin 
gibi parazit öldürür, ne antipirin gibi ateş düşürür, ne 
uyutur, ne tenbih eder. Doğrudan doğruya noksan gıda

yı taviz eder .... ilaç deyince Yiicuda az çok yabancı bir 
madde ne olursa olsun adeta bir zehirdir. Vitamin bir 
nebattan da gelmiş ol ·a yine hücrenin kendinde bulunan 
bir maddedir. 

İnsanın p;ıclası karışık.dır. Birini ihmal edip diğerinde 
ifrata varmak Carence yapar. ~fosela proteinler. albunıin
ler tagaddinin temel ta.,ıdır. Bazı hekimlerin azotlu mad
delerden korkarak et yememeleri ve yedirmemeleri bir 
Carence yapar. Yücuda fevkalade lüzumlu olan bu mad
deleri bulmak için et yemesi icabeder, bunu nebatat te
min edemez. -ebatatta istenildiği kadar, istenilsin çeşit 

albümin voktur. Havvani gıda bunhın rerebilir. Havvan-. . '-- . 
larda oksijen taşıyan kandaki kırmızı yuvarlaklardır. Kır-
mızı yuvarlakların hemop;lobinini yapacak olan bakır ve 
manganezdir. --'Ianganez süt yapmağa da. büyüme~P de 
yarar : o halde bakırın~ mangaıwzin olmayı~ı bile bir 
Carence yapar. j_vitamiııo e ların her hanf!İ çe~idi ohır~a 

olsun sinir sistemini mütee "sir eder. Yakıa ~inir si~·temini 

- muhiti olsun, merkezi ol un - en çok miiiees~ir eden B 
vitaminidir. Lakin ne B vitamininin bütün zararları val
nız sinirlere inlıi:.;ar eder, ne de diğer vitaminlerin :oksul
luğuna sinirler hü bütün ka~ n-=;ız kalır. Hatta vak~alann 

çoğunda bir Yitamine saplanıp kalmak dognı değildir, bir 
kaç çeşit vitaminin te -iri altında olabilec<·~i flüc:ünülme
lidir. 

Sinir si teınile <loğnı.dan doO-ru_-a ahlkadar olan vita
minler suda eriyen ciıı~d,·ndir: vitamin B 1 ~ ' İiamiıı B~. 

Biliriz, ki B1 'itamini aııtinPuritiqu ·itaınindir. Antiıwu-
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rine pırınç ununda, yulafta, mısırda yardır. İnsan için 
optimal mikdarı bir miligramdır. Kalevllere ve hararet 
karşı hassasdır, hamızlara mukavemet eder. Gıdada vita
min B

1 
noksan olmasının eserini Beri Beri hastalığında 

görürüz. Bundan mada vitamin B1 siz gıda . Ti enlerde 
adaleler hezale uğrar, adalelerde bilha sa kalh adale inde 
su toplanır, kalb genişler, asablar da feJc olur. 'itamin B 
deyince B

1 
i anlarız ve sinir vitaminlerinin en mühimmidir. 

B~ vitamininin bir çok çeşitleri vardır. Kalbde~ kara
ciğerde, böbrekte, sebzelerde bulunur ve entetik u-.ulil 
de .rapılır. İki üç milip;ramı insana kifayet eder. Bu olmaz a 
havrnnın veya in anın büyümesi durur . 

. B
3 

hira ~ayasrnda, rnı~ırda, arpada buhınur. Güverci
nin neşvünemasıııda tesiri çoktur. 

\ litamin R alkalabildir. .Noksanı nesvüneman durdu-' . 
rur, adaleleri zayıflatır. Sütte, karaci<Yerde. bira n~a. Ta:,mda. 

böbrekte hulunur. 
Vitamin B5 alkalistabildir. l\Iısırda ve mayada bulunur. 

Bu da güvercinlerin büyümesine yarar. 
Yine bu grupta antianemik faktör~ H faktörü, j faktörü. 

y faktörü vardır. Birincisinin olmayışı kırmızı kf rp~rn•leri 
~zaltır. H faktörü cild vitaminidir, sehorey"' mani olur. 
Sütte, karaciğerde, bira mayasında vardır. j faktörü anti
pnömonikdir. Frenk üzümünde~ ahudududa bulunur. Bı 
vitamin olmayınca akciğerin iltihaba kar~ı mukavPm~ti 
azalır. y faktörü bira mayasında hulımur. ~ ok..,anı fare

lerde nümayı durdurur. 
B

1 
ile B4 noksanı Bni Bc'ri de olur. 

B ile B, noksanı nntirkrıııatik TP- aı tianen ik fal t ·· r 
2 l 

~ebehile Pellagra da görülür. 
B

1
, B

3
, B:; ııoksanı po]ineuritc lercl<"' olur. 

Vitamin B1 nin bol bulundu~u madd< lf'r: hım kara 
ciğer, ekmek. lahana, havuç~ yum urtcı .. arı:-;ı. marul. i pa
nak. portakal~ nıuz. linıoıı, hububatdır. 'al!!amıt. ~ iJ- nda. 
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elmada, armutda, taze bezelyede, tereotunda, bira maya
sında da bulunur. Vitamin B, antineuritique dir. 

Vitamin A antixerophtalmique (göz hastalıklarında), 

vitamin C antiscorbutique, vitamin D antirachitique vita
min E tenasül vitaminidir. Noksanı akamete sebeb olur. 
Vitamin F boy uzatır, vitamin G pellagraya karşı profi
laktikdir. 

B vitamininin asabi hastalıklarda hem şafi, hem vaki 
tesirini biliyoruz. Şimdiye kadar iyi olmaz zannettiğimiz 
hastalıklarda bile bu vitamin p;öze çarpar i ., 'ilikler yapıyor. 
Mese1a vitamin B nin neurite alcoolique lerde, Korsakof 
psikozunda, ve polineurite in bir çok şekillerinde salah 
ve hatta şifa temin ettiğini görüyoruz. Her şeyden evvel 
muhakkak olan bir nokta varsa vitamin B nin Polyneuri
tis gallinarum da ve Beri Beri ha talığında tesiridir. Fare
ler kuşlar uzun müddet vitamin B den mahrum l alırsa 
hareketlerinde intizamsızlık ba)ıyor. gittikçe artıyor, ölü
vor. Bunlara az miktarda vitamin B verilince ivilesiveri-. . , 

yorlar. Polinevritlerde de a ·abdaki uzvi arızanın çabuk 
iyi olduğu görülüyor. Bu hastalıklarda sade muhitte değil, 
merkezi asab si teminde de bozukluk oluyor. Bunlarda Bı 
vitaminin·den istifade edilivor. Son tecrübeler vitamin B nin 
yanısıra vitamin A nın ve riboflavin in de hu i de rol ov
nad1ğını gösteriyor. 

Wechsler göst<~rdi,ki polinevrit alkoliğe . -akalanan bir 
adam çok miktarda alkol içmeğe devam ettiği halde fazla 
vitamin B de al a poliı~evriti iyi oluyor. Bu tecrübe ve 
müşahede demek isti .ror ki ne vitamin noksanı~ ne alkol 
ziyadeliği asabda i tihale ha · ı] etmiyor. Beri Beri hastalı
ğında da, polinevrit alkolihe de vitamin B den baska bir 
faktör daha vardır : Bu vitamin alkolü vakıvor ve sifavı 

• .. .3 .. 

temin ediyor. Hazım yolunun bozukluğu vitamin B nin 
imti asına mani olduğu için polin 'vrit all~ olik olu.'or. er
ho.)arda polinevritin ebebi doğrudan doğruya mide bo-
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zukluğudur. Mide iyi hazmedemeyinc.e vitamin B vücuda 
girmiyor, alkol ya.namı yor ve as abda dimağda tevazzu edi
yor. Peters vitamin B nin en çok tesir ettiği yer dimağ v 

sinirlerdir diyor. Kalbe ve böbreklere de tesiri vardır. 
Pellagrada antidermik ve antinevritin vitamininin rolünü 
söylemiştik. Acid~ nicotinique in pellagrada preventif o-ibi 
tesiri yeni anlaşılmıştır. Pellagra asid nikotinikin noksa
nından ileri geliyor. Alkolizma da çok defa pellagranın 
neşvünemasında ortaktır. Mesela kliniğimize bir iki . en -
dir alkolizması, ve sık sık kusması yüzünden getirilen bir 
:;enç son defa mükemmel peJlagra arazları gö teriyordu. 
Kaşeksi haline gelmiş, daimiı kusuyor, ellerinde karakte
ristik kırmızılık mevcud ve hasta hayal hislerden ı-;on de
rece şikayet f'tmekte idi. Hazım cihazı tedavi edildi, B 
vitamım şırıngalarile, bu ağır vak"a iyi oldu. Pellagra 
ruhi, cildi; hazmi bozuklu]r gösteren bir vitamin ha talı
ğHlır. Pellagrada görülen sinir tagayyürleri : polyneurite. 
Betz hücrelerinde değişik]ik, murdar iliğin ön boynuz 
hücrelerinde bozukluk, halfi kolonnıı rn ·dullairc· tabaka
smda ve tesalüb eden ve etmeyen piramid yollarında 
tagayyürlcr, işte asid nikotinik bunlara karsı geliyor. 

Vitamin Bn da yeni olarak Martin tarafından tarif edil
miştir. Martin domuzlarda, Helmer köpeklerd yaptıkları 
tecrübelerden sonra bu vitaminin sinir , i temi için pek 
mühim olduğuna karar vermişlerdir. Bundan mahrum gıda 
ile besleneıı domuzlarda sar~a nöbetleri görülmü .. l lalbuki 
hayvanın yemine bir mil dar vitamin B~ konur~a var· a 
nöLctlcri kesiliyor. 

Helmer küçük köpeklere Hydro.xyıw'tlıyl pyridin" ı a -

desi ki 8entez usulül~ yapılmış hir \-İtamiıı Br, v ~ rıııı kh., 
bu tarzda sar'alı köpel leri iyi etnıİ\'. 

Murdar iliğin habis anemi ile müşten·l si. t ınatik lıa-..
talıklannın avitaminoz olduğu nı ıselesi de hatıra gelmis
tir. Ode olmasa hile pek çol rnünasP~wt oldurrmıu l- alnıl 
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etmek icabeder. Habis anemiyi normal bir hale getiren 
karaciğer madde i fazla miktarda verilir e istihalevi tagay
yürün ilerlemesine mani olur. \.rtık aneminin sinir ._ iste
minde istihaled tagayyürler yaptığına inanmamak için bir 
sebeb yoktur. o halde karaciğerden çıkarılan kim revi 
basit bir madde de ( anahaemin) ayni zamanda hem kanı 
hem sinirleri iyileştirir. 

Vitamin A veya o cinsden olan Caroten genç tav~an
ların ve köpeklerin diyetinde bulunmayacak olur a, bil
hassa bu vitaminin pek zengin olan hububatla beslen
mezse merkezi ve muhiti sinir ·i ·teminde pek ağır isti
hale olur. Hele . i nir sisteminin afferante kı ımlarında 

çok mühim tagayyürler oluyor. ade onuncu çiftte (nerf 
vagus) bir şey görünmüyor. Burada görülen istihale bütün 
manasile toxique dir. Adeta Ergotismada, Pellagrada, lath y
risme de görülenlerin aynidir. Vitamin A sız yemekle be,·
lenen hayvanlarda udgi kemiğin decalcifie olduğunu ve 
ışıtme sınırıııın her iki , ubesinin kalmadığı görülür. 
Karotcnle beslenen tecrübe havvanında i e hu bozukluk 
olmuyor. Burada asabların i tihale i kemiklerin büyüme
sine ve sinirlerle Ga. er ganglionunu fazla tazyik etmesin J 

atfetmek daha doğrudur. Binaenaleyh vitamin dan mah
rum olanlardaki .·inir bozukluklarını doğrudan doğruya 

vitaminin tesirine bağlamaktansa iptida kemiklerin bozul
masına ve bu bozulmu..;, büvümüş kemiklerin f'inirlere 
tesirine atfetmelidir. 

Gece kara ı denilen ha talığın vitamin A noksanından 
ileri geldiği tamamen anla ~ ılmıştır. Acaba yine vitamin _\ 
görme sinirlerim~ tazyik ed n kemiklere mi te ir ediyor. 
Böyle ise nasıl oluyor da bir ı ~aç gün vitamin \_ almakla 
koca kemik eriyor v inir ağlam olarak meydana çıkıyor. 

imdiye kadar polinevritlerin bebi intani ve emım 

biliniyordu~ halbuki ne o~ n budur. İ:şı avitaminoz lur. 
Bütün bu vak ·aıarda ~eriri 1 vha kav ve aınell ha ·lIYor . . 
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ve vitaminden zengin gıdalardan mahrumiy --t ha talığın 
meydana çıkmasına sebeb oluyor. Vitamini bol gıdalarla 
beslenen bu hastalar pek çabuk iyi oluyor. Diyabetlerde 
görülen neurite ler vitaminli ve karbonlu madde yeme
mekten mi ileri geliyor. Yoksa muhiti, viai, şevki tagay
yürler mi polinevrit diyabetiğe sebeptir. Uçüncü bir nokta 
daha ... alkoliklerde görülen mide iltihapları, karaciğer ilti
hapları, iştahsızlıklar, kaylar manidardır. Bu levhayı gör
dükten sonra alkolün bir avitamiııoz yaptığı ve bu yüzden 
muhiti asabların tegayyüre uğradığı düşünülemez mi ? .... 
daha bir nokta : kaşektik polinevritlerde var. Bu da bir 
avitaminose değil mi r vitaminden mahrumiyet hem poli
nevrit, hem kaşeksi yapıyor demek... Be inci bir nokta : 
gerek polinevritin ve gerek korsakof sendromunun gebe
likte görüldüğü meydana çıkalıdanberi en bariz va ıf ola
rak görülen kay avitaminoza delcllet etmez mi ( bütün bu 
hastalıklarda midenin muhteviyatı tetkik edilir. a._ i<l klo
ridriğin azaldığı veya Jıiç kalmadığı görülür. 

Polinevritin sebebi olarak bu gün söylenilen nazarın-- 
leri şöyle hülasa edebiliriz : 

(1) mide ve karaciğ<:-'r Lozukluğu ve kusmalar a\-itaıııi
nozun ve polinevritin sebebidir. 

(2) arsenik ve fo .for ağız yolile alındığı Yakıt nıide v 

bağırsakların iç derit:ıinde yaptığı arızadan bazan dumur 
asfarı kebed olduğu gibi ayn] zamanda polinevriti ~ ve 
avitaminoz olur. Ağızdan ve verid dahiline ar · ~nik ver
mekle bu hal oluyor. Verid dahiline arf-'enik çırınf?:a <->t

mekle polinevrit görülnwzden evvel kaylar görülm<' i c:ok 
dikkate şayandır. 

(:3) gebelikte görülen polinevrit1er psikoz uz Y'-'~ a p i
kozlu olsun devamlı bir kayla müşterektir. O hald~ burada 
,'eriri levhayı vapan kanın tesemmümü <leo·il. vitamin 
noksamdır .... eskidenheri bilinen w·bclikd~ki pr ,Iirn"' ' ritjıı 
avitaminozdan olma · ı pek muht<>mddir. 
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(4) zaten Kor:akof un ilan ettıgı ilk Konmkof nıka~ı 
~ebelikten ·onra meydana çıkmıştır. 

(5) alkol meselesi ele öyle... alkol ınsanı pek <;abuk 
yemekten ke ·er ve gHla mahrumiyeti yüzünden asab isti
halesi olur. Mott alkol psikozlarında ve ncurite !erinde 
vitamin meselesinin adı bik i~itilmediği zamanda histo
patoloji tetkikleri yaparken alkoliklerin sinirlerindt> iltihab 
olmad1ğını, i ·tihale olduğunu görmüştür. Bu da alkol poli
nevritinin kur. un Vf' ar enik poliııevritiııi andırdığını gö:
terir. Okuma alkolizmada gittikçe terakki eden sinir i~ti

haleleri g-örmü~tür. Stern alkol nıukavenwti azaltı~·or Ye 
sinir si ·teminin i tihale iııe müsaade ediyor der ; ister tok
sinin tesirile. i 'ter gıda amillerinin noksanından ... bir nokta 
daha : polinevritin kafi miktar ~emek ycmiyenlerde, vi ki 
ye rakı içenlt=>rde olu. udur. Bira içenlerde nadirdir. Hal
buki her iki <rrupta da mide ve karaciğer rahatsızlığı eksik 
değil. Belki biradaki ~ıdai maddelerin az çok vitaminli 
olmasındandır <livorlar. 

Minot ile Coble alkolikler<leki polinevritleri diyet bozuk
luğuna, bilhassa vitamin B nin olmay1sına atfedivor. Bu da 

Li • • 

mide ve bağırsak yolunun hozu lduğundnndır. 'ak· alarm 
yüzde v1rmi birinde asid kloridrik bulmamı ·lar. vüzde on .. ., .} , .. 

beşind~ azalmıs~ ye<li inde tabii.... Straus bir poliıwvrit 
alkoliğe g:ünd~ yarım-bir litr~ ir,ki müsaade etmiş ; sade 
gayet iyi Ye düzgün bir yemek yedirmiş. ~lyni zamanda 
vitamini yühek mavalar. maddeler vani mütek<l:if B vi-

.., "" ) .. 

tamiııi v~rmiş, karaciğer hüla. a ı da . ırmga etmiş. Straus 

bu tecrüheler]P kanaat getirmişdir. ki poliııcvrit alkolik 
iptidai ,· r ·tte · Jkolün nörotok ·i:k · rin<l n d ifil , Jw.lki 
bir diyet kusurundandır. Kı · aca.::ı Beri Beri polinPvritin, 
benzer. 

Minot peUag:rada~ Beri Beride, alkolizma<la \chvlia 
gastrica ııın olu., una bakarak ııe\ rit pcrifrrikleri rnuvaf1k 
bir diyetle lwslrnm mekteıı ilni gddiğiııe kani olrnu~ ... 
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Meyer avitaminoz yüzünden pcllagraya h<'nzer vak· alar, 
alkol polinevriti ile müşterek B - avitaminosisi, ve myelite 
funiculaire i kabul etmektedir. Wolf vitamini zengin ye
mek yenirse alkoliklerde polinevrit pellagrin olmadı~ını 
iddia eder. Pellagra vak'alarının pek çoğu alkolizma il~ 
müşterektir. ]elifle vitamin B mikdarile kalorinin müna e
betini tetkik etmiş ve şöyle bir formül koymu., : 

Vitamin Bi m~ equivalent _ O O')S 
Calorıes - ' ..... > 

Alman vitamin kalori ve bedenin ağırlığı ile müte
nasib olacaktır. Alkolik kemli vücuduna yetecek derecede 
vitamin alamadığı için polinevrit oluyor. O halde alkol 
kendiliğinden polinevrit yapmaz ; altmış kilo ağırlığmda 
bir adam günde 2500 kalori ister, bu adama lazım olan 
vitaminde 4076 ünitedir. Ration üç <lört mi ~ li artar a 
vitamin ihtiyacı da o nisbettp, artar. Alkolik e Yitaminini 
arttırmak şöyle dursun kay ve iştah ızlık yüzünden azal
tır... yine jellife diyor, ki polinevrit alkoliklerde a idklo
ridriğin azlığı veya yokluğu ile bc:.raber pellagra arazları 
da olur. Alkolizm kendiliğinden achloridrie yapmaz. 
bunda da vitamin noksanı müessirdir. Yine ayni müellif 
altmış kilo ağırlığında bir adama vitamin B li diy t 
olarak 1 O miligram mütebefür vitamin B almağı kafi 
buluyor. On miligram 3000 ünite demektir. Gebe kadın
lar Çok vitamin B tarhederlcr, o nisbette vitamin alrnağa 
da muhtacdırlar. Onun için gebelerde çok çabık avita
minose arazı görülür : kırmızı pörtük dil, ödemler yor
ırunluk mide ve lıar:ak bozuklukları... diyab tiklerd 
t- ' muhiti sinirlerde ve murdar ilikte görülen arızalarda 
rejimin daraltılmasından, vitamin azlığındandır. Ayni za
manda damar bozukluklarının da tesiri vardır. Arı;enik v 

fo 'for kullananlarda da iştiha kaybolur, hazım bozulur. a 

bu vüzden vitamin de vücuda az girer . 
. \il 0 ] ün had ve müzmin tcscmmüınl rinde ıı · ~phalopa-

25 
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thv oluvor.Alkol sade muhiti , inirlere değil , ayni zamanda 
merkeze dokunuyor ve mühim istihaleler yapıyor. Şimdiye 
kadar vak.alarm yüzde . ek·eni meş·um sayılırdı. Şimdi 
İse nicoıinate de ~odium la harika denilecek tarzda çabuk 
iyileşiyor. Bu sayede Y- or ·akof hastalığının akibeti de de
ğişti. Başa vitamin B yi koyuyoruz ; lakin evvelce dediğimiz 
gibi A, C, D de beraberce tesir ediyor. 

<;ocuklarda acrodynia polinevritis denilen bir çeşit 

polinevriı oluyor. Polinevrit tezahürlerinin yamsıra kay 
ve amel de oluvor. Bu da avitaminozdur. Mide karsino
munda iştihasızlık, kay~ günden güne kaşeksiye gidiş gö
rülür, yanısıra çok defa muhiti sinirlerde felc de olur. 
Karsinom alınınca mid~ arazlarilc beraber felcin de ~eç

tiği görülü yor (Wechsler )· Malarya, tifüs, sarı humma, bar
sak tifüsü de böyle polim~vritler yapar. Polineurite veya 
neuriıe multiple dediğimiz hal iltihaptan ziyade istihale
dir. l\"esci asabi ektodermal menşedendir. İltihab pro ·esine 
kolaylıkla cevap verm~z. İltihab umumiyetle mezod<'rrnal 
nesiclerin reak iyonudur. Mesela heyin zarları, damarlar, 
·inirlerin kılıfları iltihaba cevap verir. Ondan maada tok
sik amil veya toksik prose. sinir merkezinde istihale ya
parken muhiti sinirlerde iltihab yapsın, olamaz. Biliriz, ki 
alkolün merkezi sinirlerde yaptığı bir encephalopathy dir. 
Hamızı karbonla kurşun da Löyle<lir. Keza d1yabetlere ve 
habis anemide merkezi inir . ·isteminde görülen tagayyür
lerde iltihabi değildir, istihalevidir. Difteri toksini bile 
tıpkı arsenik ve cıva madeni ri gibi asabi lifleri istihaleye 
uğratır. O halde avitanıinoz ·inirlerin iltihaplanma ına 
değil~ istihale ·ine selıeb olur. Zattm sinirlerde iltihab diye 
eHkidenberi söylenileıı :eyler : rniyelin tabakasının parça
lanması, yağ küreyvelerinin e ~ kkülü ve bunların myelo
clast lar tarafından inıti._ a~ı, daha 'Onra aksonun parça 
parça olma ı, nihayet bunların da ff\ fi ile ne ci munzam 
hasıl oluşu değilmidir ~ vak· alarm <;oğuuda hakiki iltihah 



387 

arazları yoktur .. Muhit! sinirlerde istihale çoktur, lakin 
iltihab da büsbütün yok değildir. Böyle vak'alarda baş-

. lanğıcda ateş, lökositoz ve diger arazlar da beraber 
bulunur. Şevki mayide iltihab alametleri ve , ehaya tea
mülleri göstermesi ve bilhassa protein, globülin artma ı 

ve hücrenin çoğalması icabeder. Beyinden çıkan inirlerin 
felci, bilhassa diplegie faciaJe de olabilir. Hastalığın araz
ları gayet çabuk ve şiddetli seyreder. Olümle neticelene
bilir de ... enflüenza, lekeli humma ve sair intani hastalık
larda da bu hal olabiliyor. Polinevrit sendromu anf'\efalit 

· epidepıiğin seyri esnasında görülebilir ve menin~omyelo
radiculitis şeklindedir. Wechsler 1939 da Kopenhag kon:rre
sinde polinevrit tabirini gelişi güzel kullc.mmanm doğru 
olmadığını söylemişti. Bu müellife göre Neuropathie alcoo
liquc multiple, Neuropathie diphterique, l europathi' 
saturine diye nox ve drogue la hasıl olan neuitlere i. im 
veriyor. Polinevrit tabirin[ ise daha ınahdud vak~alara 

hasrediyor. Polinevrit deyince gerek etiyolojisinde ve gerek 
kliniğinde iltihabi prosesin gösterilmesine taraftardır. ~ ~ a
sıl, ki encephalitis deyince dimağın iltihabı, encephalo
pathy de beyinin istihalesi, myelitis deyinrc murdar iliO-in 
iltihabı, Myelopatlıy nuhaın istihalesidir ; muhiti sinirde 
iltihab «neuritis» ve istihaleye «neuropathy» dememiz i ah 
eder.Bu tabir ilk bakışta ehemmiyetsiz bir şey gibi gürülür. 
Etiyoloji meydana çıkarılmLJkla, muhtelif . ebe_pJerJe ayni 

· marazi levha hasıl olduğu anlaşılmakla gerek hastahl tan 
korunma ve gerek iyilcşrnr için hareket noktamız da 
değişecektir. İltihabi prose~den tcvekki ve tedavi. i tihalevi 
olandan başka türlüdür. Birinde bir intan ocağı ararız. 
Bir diş çıkarmakla, bademcikleri almakla ha~tahktaıı korur 

· veya eyi ederiz. Digerindr ise diyet ku -uru ara~tırırız. 
' Berikilcrde mazarratlı bir amil değil, sinjrin muhtelif vi

taminlere hususiyeti ve has:asiyeti düşüııÜlür. 
O halde polinevrit denilen val ·alarm pek coı>·ımda 
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merkezi , mır . isteminde istihale cinsinden bir çok bo
zukluk vardır. A abdan ziyade nuhaı evkideki bozukluk 
kliniği de, teşrihini de yapar. Bilhassa diyabet ve kurşun
dan ileri gelen polinevrit vak'aları için bu sözümüz çok 
doğrudur. Evet; bunJar dejeneratif sendromdur. Kurşundan, 
oksid de karbondan, alkoldan, gebelikten, pellagradan, 
çeşit çeşit sebeplerden geliyor. Bunlara dejeneratif de
mekle anatomi patolojice az çok manası var demek 
anlaşılır : klinik pek az nurlanıyor, sade tedavi çok kaza
nıyor. Vitamin saye inde spe ifik bir ·ebebe atfedilen ve 
tedavi edilemeyen bir çok hastalıklar iyi edilebiliyor. Bu 
gibi ha talıkların çoğu vitamini noksan gıdaJardandır · ve.Ta 
iştihasızlık, hazım ve teme ül ku uru vitamin muvazene
~ini bozmaktadır. Diyet tanzimi ile hem bu gibi ha talık
Jar:m önü alınır, hem ha ta olanlar iyi edilir. Bu gün fab
rikalarda çalışan amelelere vitaminleri ve bilhassa vitamin 
B i zengin yemekler bolca veriJmek saye ·inde bir çok 
ağır ha talıkların önü alınır. Havuç, kereviz ve sair eb
zeler, üt, tereyağı, ekmek, meyva u areleri diyetin e. a mı 
teşkil eder. Vitamini daha koyu , ekilde vermek daha zi
yade ar~u edair.Gebelikte şiddetli i., tiha:ızlık ve önüne ge
çilmez kaylar görülür c polinevrit ve kor akof sendromu
na mani olmak için çocuğu dü ürmeğe mecburiyet ha ıl 
olur. Boyacılıkla geçinen adamların eldivenle <;alışmaları 
bulundukları yerin hava mm .· ık sık deği tirilme, i sah ı 

hijyene ilave edilir ~ ve ilk araz ırörünür görünmez mu
vakkaten ol un i. ind n uzak:la~tırılır. 

Diyabetliler ekmek, hububat <Tibi maddel<·rden mah
rum raşamak mecburinetind dir. Bunlarda vitamin nok a
nına ait arazlar görülür görülmez ke if: halde vitamin ver
melidir. Diyabetliler fazla içkid n menedilir. İçki içeni rin 
içkiden ileri g ·len ddir~ um tremen ·lil rin mide bar ak
ları bozuktur, • u muvazen, ·i bozulur, vitamin fazla mik
tarda alınamaz. Bödel ~ riıı "' vitamin B1 billurları vt~rilir 
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veya veride şırınga edilir, 3000 ünite hatta iki üç mi 'li 
fazla verilir. Pellagra arazlarma karşı en iyi gelen vitamin 
acide nicotinique dir, bilhassa glossite, ostomatite i iyile -
tirir. Vitamin B1 , ve bütün B vitaminleri deliryum tre
menslcrde, ansefalopati alkoliklerde pek iyi p:elir. 'korbu
tik arazlar vanm vitamin C <le verilir. 

Midede hamızı klorma azlığının ve yokluğunun çok 
kıymeti vardır, hele anemi, inani iyon ye ka ek i halle
rinde ... bir santimetre mikabı asid kloridrik ' Ulandırılaralr 

yemek arasında v~rilir. Mide bozuk olunca a~ızdan 
verilen vitaminin imtisa81 çok şüpheli olduğu için en iyi, i 
damarın içine ŞJrınga etmektir. B vitamini ku urundan 
ileri gelen harabi uzun za~anda meydana çıkar, lakin ._ifa:1 
pek çabuk olur. Had an, efalit alkoliklerde de pek sür· atli 
eyilikler elde edilir. B1 vitaminlerinin en tesirlisi B1 

Crystaline <lir. Bu vitamin B,1 bu gibi vak'alarda görül
mesi mutad olan mide bozukluğunu düzf'ltir ; cardiova -
culaire kusurları azaltır, ve polinevriti iyi eder. 

Vücuda ağız yolile verilecek vitamin B1 nin mikdarı 
günde 1 - 2 miligramdır. J _,akin gebelik e na mda bu 
lüzum 3 - 1 O miligrama kadar çıkar. Keza . üt veren ka
dınlarda, ateşli hastalıklarda, hiprrtiroidizmde bu ihtiya<_· 
yine artar. B1 nin cild altına şırıngası ağızdan veril ~ııden 
çok tesirlidir. Lakin en tesirlisi damar içine . ırınga tmek
tir. Şevki mayie şırınga etmek tehlikelidir. B1 nin tedavi 
kmfreti digerlerinden çok ziyadedir~ fazla erilmekle d 
bir şey olmaz. B1 nin tesiri i(;in karbonlu rnaddel rin me
tabolizmasile samimi münasebette olma,_ ı icabeder. rı edavi 
müddetince rejim ona güre tatbik edilir. Yitamin B1 li 
gıdalar i\·in enterna ·yoııal ünite 3,3 milicrram kabul dil
miştir. ~ırınga edilecek müstahzarların he ' abı i e mili

gramla söylenir. 
'prue hasial1ğında uörolojil arazlar vardJr. Bunları 

Hansen ü · grupa ayırıyor : (1 ) muhit! a ,· ablarda taharrü._ 
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kabiliyeti pek çok artıyor. Adeta tetaniyr benziyor. Bu 
yağda eriyen vitamin D nin noksanından, kalsium tuzunun 
kifayetsizliğinden ileri gelse gerek ... , (2) Lir myelo r funi
culaire görülüyor : his tagayyürleri ve piramid alametleri .. 
bu arazlar vitamin B1 in yokluğundan mı, yoksa evvelce 
mevcut habis bir anemidenmi '! bu bilinemiyor. (3) ruhi 
tagayyürler oluyor ; bunlar uzvi olması muhtemel bir psi
kozun alametleridir : şuurda teşevvüş oluyor, münasebetli 
ve itisafi hezeyanlar~ pek aşikar karakter değişiklikleri, 

bir taraftan emniyetsizlik diğer taraftan dostluk tezahür
leri, kurnazlık, hillekarlık, istihza... bu ruhi tagayyürler 
adeta Sprue ye ha gibidir.Acaba bu tagayyürler hakiki bir 
vitamin yoksulluğu psikozu «Vitamin mangel psycho ·en» 
olmasın... belki de ... 

İdrarında, kanında ve belkemiği uyunda vitamin B 
noksan olduğu anlaşılan ha illi dizanteriden eyi olmuş ve 
iyatik felci gö trren bir hastaya vitamin B1 vrrmekle 

Grigoresco şifa görmüştür. 

Sinir sistemile münasebeti olan valnız B vitamini olma
dığını söy lemişdik. ~lesela vitamin a dan mahrum edilen 
hayvanların ~evki ukdelerinde derin bozukluklar görülmüş
tür. Tema ve elem duyguları kalmiyor. Keza E vitami
ninden malınım haynınJarda da yave.ıs nını. bir takım .. .. ~ .. ~ 

asabi arazlar görülüyor (Larus Einarson) : ilk saf hada 
yürüyüşü d ği.,i-yor. bacaklarım ac;un.ık ya\ a~ ptvaş yuru
yor, kıllar inceleşi:or. arka bacakları dumura u 0Tayor. 
İkinci safhada bacaklarını daha çok açıyor Y ataksik 
yürüyor. Adaleleri dumura uğrayor temas ve elem duygu
ları gittikçe azalıyor, kılları bü bütün ince oluyor. ·-çüncü 
af hada göğde ·inde, ba~ak ve ayaklarında karşılıklı kılsız 

yerler oluyor. adaleleri pek çok dumura uğrayor, an ·ak 
ayakları yere ha ıyor ve yürüyü ü hü bütün kütüle."' iyor. 
Dördüncü , af hada hayvanuı yürünwfrt> kudr ti kalmiyor 
bacakları bir tarafa doğru c0Tiliyor, bacaklarında karlıalar-
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oluyor, etler adam akıllı inceleşiyor, hipoe tezi ve hipaljezi 
daha aşikar oluyor. Garip bir nokta yavaş yam ilerleyen 
bu felc levhasının ölümle neticelenmemesi; bilaki hayva
nın güzel yemesi, beslenmesidir. 

Larus Einarson kahil farelerde neuromu culaire teşrih:i 
afetleri de iyice tetkik etmiş ve pek enteres an ., eyler 
görmüştür : birinci safhasında mun<lar iliğin halfi harmo
sinde ve zahri habilde istihale, ikinci afhada adeta Dy. t
rophie musculaire~ progressive i andırır ·asına adalelerde 
dumur ve istihale, üçüncü saf hada nuhaın ön boynuz 
höcrelerinde istihale ve zenıl'.i adalc\t ta gittik(.'e artan i ti
hale. dördüncü saf hada Phram yolunun istihale:i (bu sahit 

değildir) . 
Proses mundar iliğin sacrolonıhain· kısmından ha lar, 

uvluk kemiğinin yaklaşdırıcı etlerine mu~allat olur, \Tava 
y~vaş ilerler, diğer adaleleri d~, i~tilc't eder. ~Iiyelin tabaka
sında ve axone larda da istihale \Tardır. ~\_sah hücre-leri 
sclerose ve desintegrf> olur, adaH lifl<>r de dumura uo}·ar. 

Yine avitaminozla alakaı-;ı olan Lir hastahk da habi 
anemidir. Bu hastalığı ilk önce Adison tarif etmişdi : seyri 
o-ayet aO-ır olduğu icin ancak ~on devreve gelinceye kadar 
M • r v , . . 

farkına varılmadan seyreder. Lehafeleri :olar: gözünün 
beyazları inci]eşir, umumi çatısı µ:ev~er, nabzı yurnu~akdır. 
kaİbi daima çarpar. balrnumu san~ı rengin<ledir. İştilıat5ız
dır, günden güne zafa dü~er, yatcığmdan kalkmaz olur. 
arasıra iyilik gösterir, sonra yine artar, nöbet nühet drnl 
olur, midesinde asid kloridrik w pep,· in azdır~ dimağ ve 
mıha cihetinde nörop'"'i~iatrik bozukluk olnr: ell ri a~ al·
ları uyuşur, karın<;alanır: kec;ele~ir, ndfa abe. i c. rtar. 
BaLinsİ(i görüldüğü de çoktur. atak:ik yürür, taharrü ~l~r. 
teşevvüşler, tehey·yü<;ler, paranoid sayıklamalar, lıallusina -
vonlar ... Murphy ile Minot 1 'Jl6 da hu ha · talığm t<'davi . inde 
karaciğerin ıwk tesirli olduğunu günni·ı ·lt-rdi. O zan aııdan
lwri bu hastalık da hesl<'nııw ku"'ttrtııl<Lın ilı·ri [[ lı·n lı a '"'1a-
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lıklar arasında yadedilmeğe başlandı. Castle bu hasta lığın 
-0luşunda intrinsic bir faktörle extrin ic bir faktörün tesiri 
olduğunu meydana çıkarmıştır. Straus habis aneminin sebe
bini şu suretle anlatıyor : Adison un habis anemi i mide
nin ekşilik noksanile müşterektir. l ritekim böyle hastalarda 
her gün biftek yedirildıği halde ne kanın terkibi, ne de 
seririyat drğişiyor. Halbuki normal bir adamda bir saat 
sonra kanda da klinikde de değişiklik olur. Yalnız asid 
kloridrik, pepsine, rennin de i i düzrltemiyor, midenin ve 
duodenomun ifrazının içinde bir factor intrinsic vardır,ki 

·ıcakta bozulan bir faktördür. Bifteğin yıkanmış, teressüb 
etmiş proteininde, yumurtada, pirinç kabuklarında, kara 
ciğer hülasasmda da bulunur. İşte bu amillerle vitamin 
B2, namı digerle g vitaminli birle., erek habis anemiye mani 
olur, o halde anemi perni iyöz gıda nok anından yani bir 
Carence değildir. Belki mayelerin olmama"5ından, bir vita
min işidir. Castle ile Ham arasındaki münakaşalardan anla
şıldığına göre bir adama extrin ·ic faktörü olan öküz etin
den iki yüz gram veya yalnız factor intrinsic olan tabii 
adam midesinin usare inden 1.50 - :300 antimetre mikabı 
verilir 'e . kan teşekkülünde laboratuarca ve eriri yatca bir 
deği iklik görülmüyor. Lakin beraber Yerilir~e on gün 
içinde her iki cephede büyük bir terakki ~örülüyor. Do
muz mide inin ic derisi lrnr iki faktörü havidir : vani 

> • • 

hararete dayanan extrin ic faktörle ate e da~·anmayan 

jntrin ic faetor u. .. onun i<;in mide muhat:i gı a ·mm faali
yetini temin için kurunrn.. domuz mide i hıllanılır. 

Anemi perni yöze yakalananların bir kı ·mı ayakta 
gezecek derecede hafiftir, bir kı . mı tam yatalakdır. Ruhi 
arazları : nevra tenik haller, depre iyonlar, paranoid lwze
yanlar, te., evvü. ler. tenebbühJcr ... ha talığın ·cyri ~~na ında 
vakıt vakıt bu tırazlar görülür. 193-t de Goldhamer si teına
tik tarzda yapılan mua .'enelerde yüzde (H· ünde dimaği 

arazlar o-örmü., tür. Yüzde :53 hafif inhitat ~ 6 kayd ızlık 



393 

gevşeklik, 2 şiddetli tenebhüh, 6-t taharrü~iyet. 18 hf'ze
yan, 16 his hayali, 60 hafıza hozukluğu, 18 koma ... 
asabi ve ruhl arazların bulunuşu hastalığın ağırlığını gö ·
terir ve tedavide aceleyi istilzam eder. 

Mc Alpine anemi pernisiyözde ruhi tagayyürlerin çok
luğunu, çeşitlerinin bolluğunu söylüyor. Ruhi düşüklükten 
mükemmel psikoza kadar... sinirlerdeki bozukluğun kan 
bozukluğundan aylarca evvel başladıO-ı çoktur. Otuzbe)n
den sonra görülen nevroz ve psikozlarda mide muhtevi
sinin tp;rkibii kanın müteaddit ınua\Teneleri, bilha ~ a 

Megalocytosis habis anemiyi erken ıeşhiş ettirir, tedavi i 
de o kadar kolay- ve çabuk olur. 

Habis anemiden ölenler çoktur. 19:30 sen j inde birle
şik Amerikada 3872 kişi habis anemiden ölmü . . 25 yaşın
dan evvd az, yirmibeş yaşından elli ya ına kadar 6-t? ~ 
elli ile yetmiş ara ında 2-±62, yetmişden yukarı da .:ı91 
imiş. Hastalığın sebebi malum değil. Sade tacil eden 
sebepler : fazla kan kaybetme, barsak solucanları ve .. erit
leri~ psylosis veya Sprue denilen sıcak memlekt>tlerde çok 
görülen bir hastalık (karaciğer küçülme ' İ , nöbet nöbet 
mide barsak nezlesi, ağız yarası, dil çatlaklı 'Tı anemi çok 
defa öldürür) dır. 

Olülerin muayene inde : görülen mide rnuhati gı .. a ının 
bozulması, incelemesidir. Kemiklerin ortasında kırmızı 
ilik değişir. Mikroskopla hakıldıkta bir çok nükleinli höc
reler, içlerinde sade normoblastlar değil, bazı megalobla.~t 
lar ve gigantoblast vardır. Büyük, yumu ak ve ho'i bir 
kalb 1 alb adalesinde fevkalade şahmi i tihale ... vak· alarm 

' 
Ço<>·tmda mundar ilikte de istihalevi afet vardır. En zivade 

~ . 
mundar iliğin arka ve . an . 'ollarında kleroz hazan com-
birnS sertlik... ilk defa Barretl dimağda bu gibi tagayyürlr•r 
üzerine dikkati celbetmiştir. Hayatında :eriri ruh tarray
yürleri gö ·teren vak'aların dimağlarından -üldüktı~n onra-

· ıra maktalar yapılınıa ' üylt'diğimiz MetlPrl•· kar~ıla mz. 
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Afet gittikce yayıhr, dimağın kabuğunu da müteessir eder. 
Beyinin beyaz kısmında, basalada büyücek ocaklar görülür. 
Höcrelerde lipoid mahsul artar, glia fevkalade çoğalır, 

damarlar bozulur, damarların intimal höcreleri şi . er ve 
az çok çoğalır, darı tanesi büyüklüğünde kanamalar görü
lür. Mundar iliğin içindeki lifler i tihaleye uğrar ... 

Hastalığın şiddetli zamanında kırmızı yuvarlaklarm 
mikdarı bir milyondan aşağıdır. Macrocyt ler, Microcyt ler 
ile hazan nükleinli kırmızı höcreler, (normoblastlar, mega
loblastlar)... Şekilleri, büyüklükleri gayrı muntazamdır. 

Renkleri de birbirine benzemez ; kiminin hemoglobini çok 
az, kiminin değil... mide usaresi Achylia Gastrica gösterir. 

Avitaminozun sinir hastalıklarında rolü fevkalade ziya
dedir. Her gün gördüğümüz sebebi izah olunamayan i tiha
sızlıklar, mide ve barsak zaafları vitamin kusurundandır. 

Böylelerinin vitamin B1 le az zamanda iyileşmesi sebebin 
ne olduğunu anla=ııyor. Keza o-ördüğümüz inir ağrılarının, 
romatizma diye geçtiğimiz a~rıların avitaminozla alakası 
üphesizdir. Avitaminozun meşhur tipleri Beri Beri hasta

lığı, pe11 agra, habi anernidir. Bizde Beri Beri hastalığı 

yoktu~. Birleşik Amerikada enede 200,000 kişi Pf'llagra 
ve 4000 kişi habis anemiden vefat eder... bizde pella~ra 

umumi harpte ve mütareke sen sinde mühim salgın yap
mış ve binlerce kurban vermi., di. Şimdi de ölümle netice
lenen ve a ahi arazlarla bize o-elen vak· alar var a da pek 
azdır. İyi beslenemeyen! rde, daimi kırgınlıktan şih1yet 
edenlerde, mide ve bağır ağı bir türlü düzelmeyenlerde~ 
kan Jzlarda, alkolizmanın çesit çe.,it arızalarına uğrayan
larda, mevzıi neurite lerde, muannid i :tihasızlıklarda. mid 
ve barsak zaaflarında, hüla. a ne oldu~ru anlaşılamayan 

vak'alarda B1 vitamininin pek çabuk iyilik veri~i avitami
nozun çokluğunu f!Ö , te'rir. Bir f'Il ·tütüde a. -ni mükcmm l 
o-ıda alan iki OTUI) eocu!run bir <rrutmna B1 V<' B.) vitamini 
fı t'> • u t" -

verilince bunların digerl rind<·n daha fazla büyüdü 0·ü o-ö-
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rülnıüş. Çünki çocuklara verilen gıda mükemmel ve kalori 
tam olduğu halde kafi miktar vitamin B1 alamiyorlar ~ 
Vakıa sütte, yumurtada, böbrekte, meyvelerde mevcut B1 

vitamini yetmiyor, ayni zamanda :uda pi)rilirken d~ 

gidiyor. 
Bu t;uretle avitaminoz nevrozların ve p ikozların hatta 

uzvi sınır ve adale hastalıklarının mühim ~eheplerind n 

biridir. 

Manevi sebepler 

Biz cinnetin sebeplerini sayarken en (,·ok veraı.;et, te
reddi, frengi, içki, tromaya ehemmiyet verdik: halkın 

P
ek yüksek bir kıymet atfettikleri .· eheı)leri söyle o-eci-• • • b ( 

vt'rdik . Cinnet herke in tecessüsünü cdpeden bir hahi dir. 
Kolerayı,. veremi, seretanı anlayan halk cinneti hir 

türlü kavrayamıyordu. Diğer hastalıklar hekimi rin mali 
olduğuna h~rkese az çol kanaat geJdj. fakat hala cinnet 
manf'vi ve ruhani hastalık sayılı~ or. Tıbla alakasını kabul 
edenler bile srlwbinde nrnnPviyet, 1 eda 'i~iude ruhaniyet 
araştırıyorlar. Hastalığın sebebini sorarlar. Niçin tecennün 
etmi~ diye bize sual tevcih <'denlerin aldığı cevaplardan 
memnun olanına 1e ·adüf edilmez. Onlar i ter ki rnşk. 

korku, heyecaı1, çok sofuluk, ç.ok çalı ., mah) yüzünden 
· inirlt>nmiş, delirmiş densin. Sizse esa~.-n mütne(ldidir ; 
içki v<)ya frengi, yahut bir intan veya bünye ~ üzünden 
dediniz mi hastalığın bütün ~iiriııi ka<:ırtnu~ oluyor unuz. 
Siz tedavi için tecrit. banyo. kan aln~ak. '"-t-rom. yapmak ~ 
taharrüşiy<'t vrya \lok tf'davi~i yapmak U!'-lllkrini ü>Tcil 
ederkeu onlar kültürüne µ:öre \ n~Iaı, izdi, <H'. manyatizma. 
büyü ('Özıne, nefe~ gibi çarden~ bas ,:urnıaıi· ı:~ hırar 
Y~rirl<)r. 

Biz lıalkm ('h 'nınıiy<'t wrdiği selwplt·r, p ·k lıaklı ola-
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rak bir kıymet veremeyiz. Halkın cahilini hürafalardan, 
münevverini fennin dışında kalmış . afsatalardan kurtar
malıyız. 

Halk hastalığın ilk tezahürüne sebep olan hadiseye 
çok kıymet verir. Bir kıskançlık, hir hiddet, bir aşk bi
çareyi çıldırttı derler. Bizse kı l,. anç bğı, fazla hiddeti, o 
fevkalade aşkı bir sebep değil, zaten ha lamış olan ha -
talığının .ilk tezahürü sayarız. Çanakkaleden Şi li hastane
sin~ bir Yahudi genci getirmişl~rdi, akraba ı ve komşular 
yana yakıla~ ağlaya ağlaya şöyle anlatıyorlardı : «Biçare 
bir kızı çok seviyordu, henüz ailelerinin muyafakatı ol
madığı için evlenememi lerdi. Zavalb genç yine redde
dilmiş olmalı ki kaç o-ündür hazin hazin şarkılarla sabaha 
kadar sevdiğinden bahsediyor.» Halbuki çocuğun hastalığı 
encephalite lethargique'di, mikroplar beynine kadar gir
miş, beynini bir muharebe meydanı haline koymuştu. İlk 
devrei tenehhühde meşguliyet hezeyanları dediğimiz araz 
olmak üzere genç erkek aşkını sayıklıyordu, on beş gün 
sonra hastanede uyku devresine girdi. e ni anlısının i -
mini anıyor, ne onu hatırlatmak bir teessür uvandırıvordu. 
intanın tesiri ·altında kıvranıp duruyordu. İşt~ böyle. halk
ça sebep diye telakki olunan eyler arazdan ha ka hirşey 
değildir. Mühim bir ·ervet kaybettiği için çıldırdığına 

ailenin kanaat o-etirdi<Yi bir ha ta frengiden ileri gelme felci 
umumldi. Hastalık . başlamı ve ilk devrine mahsus cö
mertlik, icad fikri yüzünden elindeki para i]e binl0rce 
liralık kolonya alını . . bir yerde maden tahan·isine kalkmı 
sersemlikle parayı batırnu ~ bir müddet onra cinnet bütün 
arazlarile meydana çıkınca ilk levha f'.hep diye ittiham 
edilmiş. 

Çalışmaktan çıldıran yoktur, var ·a yanı 'ıra daima ha~
ka ·ebepler aramalı. Evvelce dediğimiz gibi manevi ebep
ler arasında heyecana kıymet verebiliriz. Heyecan had 
veya müzmin olduğuna o-üre ruba başka türlü te ·ir ed r. 
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Hiddet Dupre'nin «müfrit müteheyyiç==hyperemotive» bünye 
dediği müstait adamlarda «<psychose emotionnelle: heyecan 
cinneti » denilen bir senderom yapabiliyor. Asıl mühim 
olanı uzun süren yürek yorgunluklar dır. İn anlar fikri ve 
<'ismani yorgunluğa senelerce da yandığı halde gönül üzün
tüsüne dayanamıyorlar, günde on dört aat çalı , an bir ada
ma evinde iki gün rahatsızlık ge(;iren evladının endi. e i 
bir kaç senelik yorgunluktan fazla gelir. 

Bu habise son söylenilecek bir noktada aşka dairdir. 
~\şkın son asırda telakki tarzına dair bazı mütaBalarda 
bulunmuştuk. Tababeti ruhiyenin bugünkü moda ı, «Freu
dism » dir, Freudizm'in ne olduğunu muhtasaran an-

lata! mı : 

Freudism 

Evvelce ruhi ve mwbi hadiseler ıçın bir maddi -ebep 
kabul edilirdi. Cördüg'"' ümüz asabi arazların bir maddivet . ' 
neşci Lir tegayyürc bağlı olmaksızın ruhi menşeden ol-
duğunu Charcot dersleri cihana öğrettiği gün ünümüzde 
veni bir alem açılmıştı. Hücrelerde mikroskopik hiçbir 
t egayyür olmaksızın sırf düşünce ile maddi arazlar mey
dana çıkıyordu. Hele N ancy hocası Bernheim'in telkin ve 
tenvim tecrübeleri maddi arazların meydana geli.)nde 
düşünmenin başlı başına bir amil olacağını meydana çı
karını tı. Bruyer . yarım uyku halindeki ·~ahı lara yapılan 
telkinle maraz hasıl edilebileceğini, nihay<'i Pierre Janet'nin 

nevrozlar üzerinde yaptığı yarım asırlık tetkiklerle ne -
rozlarm husulünde viladi şuur darlığının tesirini iddia 
tnıesi , ebepler ara ında tees ür ve heyPcana ehemmiy tli 

bir mevki vermeğe saik olmuştur, fakat hu husu. ta ıı 
mühim rol oynayan Viyanalı Sigmond Freud olmu~tur.Frt'U
diflme doktirini ilk önce pek soğuk Vf'; l ayıt ızca kar ı 



398 

lanmış, fakat zaman geçtikçe taraftarları çoğalım~~ dün
yanın her yerinde büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. 
Bu asrın en parlak ve moda ın<'kteLini Freud te ·is etmiş

tir denilebilir. Bu mektebin benzeri Adler \'(' Y ung mek
tepleri bile pekçok müritler bulmuştur. 

Freudisme'ye dair her . ene, her ay değil, her hafta 
belki hergün yeni birşey yazılmaktadır . .Aleyhinde olanlar 
gittikçe azalmakta, eyiliği takdirlerle anılmaktadır. Eski
denberi mevcut psikoanaliz mektebi frnydizminin adrta 
müteradifi olmuştur. 

Freud psikozların ve p ' ikonevrozların ruhi tahliline 
dair serdettiği mütalaa ruh ve sinir tıbbında ehemmiyetli 
münakaşalara yol açmıştJr.Freud· un « pan ek üalizm» ismini 
verdiği nazariyenin İ ·viçrede, İngilterede~ Amerikada, 
nihayet Fransada pek çok taraftarları vardır. Gariptir, 
çok defa vaki olduğu gibi bu doktirinin yüz bulamadığı 

yegane memleket alimin vatanı, Almanyadır. Fransada 
Regis ile Heşnard"ın himmetile harp esna. · ında Fransa he
kimlerinin çoğu freudi me"nin ne olduO-unu öğrenmişlerdi. 

Sonraları Henry Claude, Hesnard ve A. Marie bu mes'eleye 
fevkalade ehemmiyet vermişlerdir. Claud encephale ·daki 
yazılarında ve derslerinde Freud mektebinin metodları 

büyük bir inanışla takip ediyordu. Zürih'in eski hocası 

me hur Bleuler ve çırağı Repond psikonalize hararetli ta
raftar olmuştur. İsviçreli Yung mektebi Freud ocağından 
sıçramış bir irfan kıvılcımıdır. Freudism doktrinleri ruh 
hekimli~inin her hah ında söz 5ahibidir. Sebeb. araz, ve 
hele tedavi bahi:lerinde Freudi. me hatırlanmalıdır. Zaten 
Freud nazariye ine bir kıymet vermeğe aik olan nokta 
tedavide büyük hizmeti ve inkih\bıdır. Psychoanaly e'in 
lehinde ve aleyhinde bircok gazeteleL ri aleler, kitaplar 
jntişar etmektedir. Bleuler, Yung, Riklin, İbraham gibi psiko
analiz taraftarlarının kar ı.-ında bir . ürü muarızlar da 
vardır. Freudizm hu a. rın duyO'u ·una ve moda ına uygun 
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bir nazariye olduğu için büyük bir deha e 'Cri gibi kabul 
edilmiş, sade tababeti ruhiye mütehassısları~ın değil 
mütefekkirlerin, münevverlerin, romancıların, ediplerin de 
hoşuna gitmiş. Her nevi mahfelde bir vakıt ispritizmdf•n 
manyatizmadan bahsolunduğu gibi Freudi me'den konuş
mak moda olmuştur. Her yeni müellif şimdi ve kadar 
bu derece esaslı bir ilmin nasıl olup ta m.emle.ketlerine 
giremediğinden hayrette ve bu vadide kalem yürütmekten 
zevk duymaktadır. Mevzuu aşk olduğu için epi dediko-

. duya müsait bir zemin... Ruh doktorları önünde gizli 
aşklarını döken kadınlar ve akşama kadar kalb yaralarını 
eyi etmeğe çalışan hekimler... Regİs harpden onra çıkar
dığı tababeti ruhiyesinin son basışında Fransa tababetinin 
Frendismaya lakayd kalışından müteessir görünüyordu. 
Son senelerde Fransa literatürünün Freudisme il ne 
kadar alakadar olduğunu görseydi hu tavsiyesine nadim 
olurdu. Tıp kütüphane camf'.ktmlarında freudizmiye ait 
neşriyat diğer mevzulardan hiç olmazsa on defa ziyadedir. 
psychoanalyse freudisme ciJtler doldurmağa müteham
mildir. Lakin biz seririyatla alakadar bir mütehas ısa lü
zumu olacak derecede telhisi kafi görüyoruz. Ne freudi m~ 
ye veni bir mezhep diye tapıyoruz, ne de Alman kongre
İcri~de verilen kararlara kapılarak kıymeti hiç, bir ürü 
laf demek istiyoruz. 

Freud nazariyesi heyecanın asabi hastalıkların hu._ u
lündeki tesirine i~tinad ediyor : adeta tenasüle dair bir 
hevecan... eskidenberi istcride, sabit fikirlerde~ marazi 
ko~kularda., sıkıntı neurose'larında hevecanın rolü olduO-u 
zaten kabul olunuyordu. Freu<l mektebi bu fikri O'eni. letti~ 
bir çok marazi hallerin~ neurose"ların ve psikozların Amil
kri arasında aşk ve ~ehvetin rolü olduğunu iddia eyl ~
mi tir. Pansexualismc ... Freu<l sehevl haz== libido özüne 
vasi bir mana veriyor. Bunu öyle bir zevk telakki ediyor 
ki, başlangıcı, kökü ta <;ocukluktadır. Büluğdan 'Onraki 

• 



• 
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tebellür etmiş ve muayyen bir istikamet almış şehvettir. 

Doğduğu gün kundağı çözülünce bacaklarını zevkle açılışı, 

pisliğini, şercinde uzun müddet tutmağı ve kabız kalmağı 
adet edinmelerini, meme emmdlerini, meme ok amalarım, 
büyüdükçe lokmayı yutmayıp avurdunda uzun müddet 
saklamalarını, erkek e analarını, kız a babalarım evme
leri, kedileri, köpekleri, kuzuları ok amalarım, veya on
lara her çeşit işkence rtmelerini , ehevi bir haz telakki 
ediyor. Bu cUimin pan exualisme nazariyesine göre p ycho
neurose·lann ilk menşei çocuklukta vakı olan tenasüH bir 
troma, ekseriya ha taca farkına varılmayan ve unutulan 
bir darbe imiş. Sonradan bu mufrit nazariye ini tadil 
etti, tenasülün yam sıra ha ka heyecanları da koydu. 
Hele ruyalara fevkalade ehemmiyet vermektedir. Freud 
ruyalarda ruhi ıztırapların e rarını arıyor ... ruya]arın tefsiri 
unvanlı kitabı mühim bir e erdir. 

Freud'a göre ruhi hayat tekamül takip eden bir güruh 
kuvvetlerdir, birbirlerile müçterni veya mütezad kuvvet
lerdir. Şahı bunların bir kı mına vakıfdır. Şuuri unsur
lar ==Element con cirnts denilir. Buna mukabil la-şuuri 
unsurlar==element incon cient~ vardır ki mıkdarca daha 
çok daha faaldır. Bu la uuri un .. urların bazı , ey1erden 
ne 'e veya keder, korku veya n fret duymamızda arihan 
alakası olduğu gibi hiç farkına varmak ızm mizacımıza 
renkde verir. Sebebini bilmeden bazı günler ne ~eli veya 
.'ıkmtılı oluruz. İnsan ortada bir sebep olmadığı halde bu 
ün sevinç veya kasavet geliyor diye bu halini itiraf 

eder. 
}lihaniki ve maddi kudretleri muhtevi olan la ., mıri 

kuvvetler complexe dedikleri zamire bağlıdır. Zamirdeki
ler azçok karı ıkdır, mantıkla mü.na ebeti yoktur. Daima 
a!?İkar bir infialin İntibalarile mP,ydana gel ·n fikirlerdir. 
Zamir haberimiz olmadan ., uuri lıa li ,elerimiz<' hakimdir. 
Zamirin muhtevi .. i umumiyetle ':' hed<lir. Bazan pel e 'ki 
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bir vrya birkac; teııasüll ha<liı·wyc bağlıdır, hatta bazan 
gizli heyecan avcr bir troma hile vardır. Ekseriya Löyl 
. ehvi tromalan olan zamirler k<ihilin şuud şah. iyetinin 
temayüllerine tezad teşkil eder. ~nur onu rededer, kendi 
havsalasına sığdıramaz, şuur ahı mantıkasına iter, -·uur 

altına atılan bu merdut fikir orada gizlenir. Bir muka
vemet== \Vied<'rstand trşki] f'der. İşt<' hu tarzda şah. i
yetimizin şuursuz mıntakasma itilmiş, fakat orada puf;ll(la 
bekleven ne çirkinlikler var<lır. Tabii ve gayrı tabii a~klar~ 
o-ene .sehvetle alakası olan nefretler, husumetler. . irkata r , 
meviller, hatta katiJler, her türlü habis arzular orada 
akİanır. Zamirde meknuz bu çirkinlikler ht'r fır. at <lü

.·ünce varlı;-;·ını t-'uura hissrttirir. Fakat uurlu sah ivet 
o ' > 

terhin>. ctdrt. ve kanunların tesirile onun tell inlerini ka-
bul ~tn~ez. Bu hal hastalarda salimlerden daha asikc\r 
tarzda vakı olur. Zamir şuurlu hadisPJer üzerind ~ izl~rini 
çabuk göstrrir. Salimde bile şuurlu hadiselrrin <la lgaları
na tesir ctınekt,'n hali kalmaz. .Münasip tarzda dı., alPm
de belirir. ~Icsela la şuuri zamirlerin teessürünü -alim 
adamlarda edebiyata ve güzel sanatlara nwvil :-;ecivedP . ' . 
hu ·usivetlcr, ruyalar ... suretinde görürüz. Sinir hastalarında 
ise ku~·uniu, hezeyan, hayal, şalısiy('tin bölünme. i, hulc't a 
neurose yr psychon('urose'larm arazları tarzında tecelli 
edrr. Frcucr un nazariye ·ince edebi bir parça. yumu ak 
ye ya , ert bir huy, bir söyleyiş v<' yürüyüş, garip ru _'alar 
za~irin, tard ve red edilen duyguların remzi veya mua
dilidir. Keze\ bir opseseyoul unun korkusu, tC'rPdd üdü vin 
hövle bir nıihanikiyet mahsulüdür. · 

Freud hastulıkta uur altında hrrmutad t emL üli bir 
zamir aramağı teklif ediyor. Bu sun'tle neuro:(''ttn husu
Hind <:tmil olan sebep meydana çıkıyor, onu ruhi tL ull --r
le lraldırmal la hastalığı da tedavi <'imis ohn or. ~le la 
h· ud· a ıröre istrri tezalıüründ<' ha talığın seb ,bi unutul-

r 1 . . 
ın u.; bir nıl · adır, p:i>rü en ıs1 erı arnzbn hunların :--u b t 1 tut 

26 
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vekilleri, remizleridir. Freud· ün fikrince ha talığı yapan 
trauma, amil ne i e meydana çıkınca tedavi kolaylaşır. 

Bu sebepler unutulmu göründüğü ve öyle iddia edildiği 
halde hakikatta zamirde gizlidir. Bu zamirdeki hatıralar 
şuurdaki hatıralarla iştirak ve tedai halinde olduğu için 
şuurun sathına çıkmağa hazırdır. Yalnız bunların ~uura 

ç1kmalarına mani bir kuvvet vardır. La şuurdaki hatıra
lar şuura getirilmek i .. tenildikçe bu kuvvet, ha tanın şu
uru tarafından arfedilen bir mukavemet halinde kendini 
ihsas eder. Eğer bu mukavemet izale edilecek olursa e
bep şuurun sathına çıkmış ve tedavi de kolaylaşmı-, ola
caktır. Şuur ve la uur kuvv derinin çarpışması ha talığa, 
nöroza sebeptir. Hastalığı yapan hatıralar uura çıkamı
yorsa ., üphesiz ., uurun onları la şuura itme inden ve tık

masından refoulement ileri gelmektedir. La şuurdaki bir 
arzuyu şuur edebe, terbiyeye, mantıka mugayir gördüğü 

için bu itiş vaki oluyor. La uurdaki hatıraların yadı, 

görüyoruz ki, uurun mukavemetine maruz kalıyor, şuur 

onu anlamamak, bilmemek~ hmdişine mal etmemek istiyor. 
Demek satha çıkma ·ına mukavemetle mani oluyor. Freud' 
un bu fikrini yine kendi kitaplarında yazdığı bir mü ahe
de ile anlatalım : Bir genç kızın baba ı ha talanıyor, gece 
gündüz başında bekliyor, bütün ruhile tedavisine ihtimam 
ediyor, Nihayet ölüyor. Babasız kalan kızın hayatta bir 
büyük istinadgahı eni. te:i, abla mm kocasıdır. Kızın eni -
tesine ·amimi ve nezih bir meyli vardır, enişte ini eyi 
bir adam veya ikinci bir baba diye ever... i te oka dar ... 
pederin vefatından sonra ablası da ha talanıyor, ölüyor. 
Genç kız bird~nbirc vefatı hah<~rini aldığı lı m~ire inin 
ölü üne koşarken zihnine öyl bir çirkin fikir geliyor : 
eniştem artık ·erhe ttir~ heni alabilir, eni te ine kar ı 
beslediği .,iddetli aşkı uura if: a <>den bu fikir tabii i<r
rençtir. Kızın vicdanı bu düşünceye isyan ederek onu 
itiyor. Fakat bir müddf't :onra g n<; kız i teri arazları 
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göstererek hastalanıyor. Freud kendisini tedaviye başla
dığı vakit sergüzeştini itiraf ettiremiyor, kız bir şey hatır
lamıyor görünüyor. Neden sonra fikrinden böyle şey geç
tiğini hatırlayor ve aynı sahneyi tcatral bir tarzda tekrar 
yaşattıktan sonra eyileşiyor. 

Freud hatalığı hasıl eden vesileyi aramak için iptida 
tenvim ve ruya usullerini koymuştu: Lakin hypno e her 
vak'ava tatbik edilemez. Ondan maada tenvimde uurun 
muk~vemet kuvveti pek zaytftır. İşe bir de telkin inzi
mam eder. Mes'ele istenildiği gibi meydana çıkarılamaz. 
Onun için bilahara Y ungle beraber Freud «Kendi ken
dini tahlil == Auto analyse » ve Zihni tedai == associa 
ti ons men tal es» usullerini ihdas etmiştir. Kendi kendini 
tahlilde hasta ecnebi ve bitaraf bir şahit gibi kayıt ızca 
bir kağıda zihninden geçen düşünceleri zikir ve tahrir 
edecek, tabip de hu kayıtsızca fikri tezahürler ara ında 
hastalığa sebep kompleksi bulacak. 

Ohalde bu usulde tenvimde olduğu gibi ha tayı bize 
raptetmiyeceğiz, daha ziyade serbest bırakacağız, zihnine 
kendiliğinden gelecek hatıraları söyleyecek, ilk fikrin ; 
hastalığın sebebi olabilecek ilk hatıralarle münasebeti var 
diyeceğiz. Sadece hastaya «bir az daha düşün» sutretind ~ 
tazyık etmek söyletmeğe kafi gelir. Fakat çok defa ha ta 
öyle şeyler nakleder ki, vak'a ile münasebetini ara.~ dır
makla bulmak kahil olmaz ve hasta sözünü r d der. 
Halbuki Freud ile Yung herhangi bir fikrin gelişi güzel 
bir hastanın şuuruna çıkacağına inanmıyorlar. Hele ha ta 
bütün dikkatini tekasüf ettirdiği zamanda hatırına elen 
fikrin gelişi güzel bir tesadüf olacağına, ve ha talığı ya
pan fikirle münasebfti olmadığına inanamıyorlar. Fakat 
niçin .. ? fikir patojen hatıraların aynı olmuyor ( bunu u 
uretle izah edebiliriz. Hastada yekdig ri aleyhin~ te ir 
den iki kuvvet vardır : bir taraftan la şuurda gizli bir 

halde bulunan refoull- edilıni~ hatıralan ~mıra c; tirme 
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için sarfedilen düşünceli bir ('ehid, diğer taraftan hu ha
tıraların komplek ·den ., uura geçmesine mani olan bir 
mukavemet. Eğer bu mukavemet az olur veya hiç olmaz-
'a unutulmuş olan şey kıyafetini dcği~tiren·k meydana 
çıkacaktır. Hastanın bu . uretle şuuruna çıkan ~e. ' evvelce 
itilmiş fikirdir. sade ~eklini deği.; tirmiştir. Ilıma hysterie 
ve neurose arazları di~·onız. Bu suretle komplehin ek
lini derriştirişi şuurun gö terdiği mukavemet n· mumana
at derecesine göredir. I\Iukav<·nwt nekadar çok oh r a 
komplek · o derece deği , ·k olur. A ·ıl hatıralarla hu neuro e 
arazları .. Lu şeklini değiştirmiş vekiller ara ında bir nıuşa
behet olacağı tabiidir. Mukavemet 9i<ldctli olmazga hasta
nın şuuruna çıkartılacak kelimel A'. fikirler 'asıtasile kom
plek i keşfetmek mümkün olabilir. Bazan mukav met çok 
olduğu için satha çıkan~ ~uura gelen fikirler hatıranm 

bizzat kendisi değil, adeta vekili, bir IH'\'i remzidir. 

Huhi tahlil u ·ulünd<· ha tava kendiliiTirnlen aklına ne 
ırelirse ·öyleme ini tavsiye ediyoruz. Bırakırız ki ha ta 
iradesinin müdahale ' i olmaksızm zihnine her geleni öy
le, in. Bu e nada hiz :adece yatakta yatan lıa ' tanın ha 
tarafında dururuz. Bir adamın böyle ağzına geleni öyle
vi ini tesadüfe adetmemeliviz. Bunlar mana ' lZ s~vler de-
• .. i .,, 

ğildir. Bilakis keşfetme! i . tediğimiz komplek il_. müna-

sebettedir. Bu usul güçtür. ha ta ile -· aatlerce · uü·raşmağı 
i tilzam eder. Bazan bu usul ifla eder görünür. ahı 

bövlerken birdenbir' durm·erir. bir tereddüt vakfe i o- -. ; 

çirir. _._ rtık ·öylcyecek birşeyi olmadığını, zihnine hi · bir 
·ey gelmediğini iddia eder. Biz hilaki: b uıa lıcnımiyet 

verir ve dikkatle kavdederiz. 
Bu durgunluk amimi deiril<lir~ ., ah ·uı zihnine elen 

fikirleri tenkid eden, kabul veya r ·dedt>n (mukavem t)in 
marifetidir. O zaman ha~taya zararı yok. nuina ız , -e mü
na ' ebet~iz -;eyler oL a da . öyl yiniz di.re ı rar deriz. lıa ta 
kornpkk~ini daha en cı<;ar. Bu ınuka\'<'nwti Fr •ud bir 
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maden damarrna benzetiyor. Onun ~WYf:>SJTH1e (l ._' ıl ırntd('Jl 
mm takası kPşfedilece kti r. 

Yunf.( un fikirlerin tedaisi usul ünü jlp,ridP zt' k<t t~('
rübelerini söylerken tafsil cdf'reğiz. Bu usulde ha._· taya 
muhtelif sualler sorulur, verec<'ği Cf'vaplar Yeya teamül1er 
kaydedilir, hangisine cevap verdiğjne dikkat edilir. 

Sade nrurose'larda değil, psikozlarda bile j ._ tirak t('C
rübeleri yapılıyor. Bununla Bleu]er. Yung mektepleri p('k 
çok uğraştığı gibi so1ı zaman] arda Henri Claude· da pel 
alakalı görünüyordu. Mesel<l Yung psikoaDaliz v~ a$~O . -
va ·von tecrübf'lerinden mülhem olarak erken bunaman 
p ikojen-menşei ruhi bir hatıtalık telakki eyJer ve İ.;tpı:i
nin hemşiresidir der. Gross cinneti manyai inhitatiye için 
Freud nazariyesini tercih eyler. Gross· un mütalaaı-,ına o-ön• . ~ 

bu psikozun devri ınihanikiyetinde, seriri birliğinde f' . a 
heyecandır. Hatta bu hastalığın devri olmayan arazları 
da psychogene'<lir. Bunlar henüz teeyüd etmiş mütaltialar 
değildir, fakat cazih olduğu da inkar olunamaz. Hele 
psikozlarda arazların tekevvün tarz1 İzah edel)iliyor~ seri
riyatın symptomatologie kısmını tenvir ediyor, P. ikoana
li~c az c~k hak ver<lirivor. Görülüvor ki ha taların . özle-

; . . 
rinde ve işlerinde şuur altının hatıraları vardır. Arazlar1a 
o zamana kadar mensi kalan hatJralar meydana çıkıyor. 
Fakat vak ~anın hudusünde şuurda, şuur altmda veYa 
bü bütün gizlenmiş hatıranın tesiri ne dereceye kadard·ır~· 
tamamen tahdit olunamaz. Şüphesiz hatıralar dalgalıdır. 
Zaman olur 1 i üstt> çıkar, sonra yiıw dPrinlf'r~ itilir. Bü -
bütün unuttuğumuz vak'alan hilahara p<'l vazih olarak 
hatırlavabiliriz. Bir çok tesirli hadiseler her gün hafızamıza 
giriyor. zaman onu unutturuyor, lakin bir gün bazı vak· a
lar te~irile tamamen meyLlana çıkJVor. Bu uvanan hatıra 
mevdana nkan hastalığa bir renk verebiliı:. lwze anın 
e 'a:ını teşkil edebilir. amma Freu(run iddia t~ttiği !!ihi 
ha. talıkta acaha sebep hu mu r yahut yi1w Fremr un idcllc 
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ettıgı gibi sebebi meydana çıkarmakla her nevroz ve 
psikoz eyi olur mu ? bizce, üphesiz hayır ... 

İnsanların zamirini, şuur altına reddedilmiş muhtevi
lerini anlamak için Freud'un kıymet verdiği diğer fizyo
loji hadise de ruyadır. Ruyaların tefsirine dair yazdığı 
pek güzel kitabı bizim eski bildiğimiz tabirnamelerden 
değildir. Ruyanın medlullerini fizyoloji ve psikolojiye isti
nadla izah etmektedir. İnsanlar ruvalarını cabuk unutur-. ) 

lar. Günlerce tesiri altında kaldıkları ruya pek azdır. Çok 
defa daha ilk günde unuturlar. Sade abes ve manasız 
olanlarını değil, az çok kıymet verdiklerini bile karıştırır
lar. Her ruya şahsın arzu una tema eder. Bir çocuk ru
yasında daima gündüz duyduğu, fakat ho nud edemediği 
arzuyu tahakkuk etmiş görür. Büyüklerin ruyaları da ço
cuk mahiyetindedir. Tıbkı onlarınki gibi gündüz tatmin 
edilmeyen bir arzunun tecellileridir. LAkin büyüklerin 
ruyalarında bu iddiamıza benzer noktalan ilk bakı\'ta göre
meyiz. Hatta ak ini zannederiz. Çünkü arzular eklini değiş
tirmiştir, onun için bir ruyayı ıabir rderkcn iki cihete ba
kacağız: zah~rine, ınedlulüne... Ruyamn görünü ü şekli 

uykuda görüp sabahlevin karan1ık bir tarzda hatırla

dığımız kı::nm, diğeri la ~uurun içinden ruyayı idare et
tiğini farz ettiğimiz gizli kısnn... Hy~terie arazları na ıl 
eklini deği tirmiş birbirine zıt kuvvetlerin mu ha: ·ala ı ise 

kahillerin ruyalarındaki ekıl deği tirmc d <ffrn tarzdadır. 
... (. .) ... 

« Benliğimiz » uyanıkken la ., uurdaki arzuların .;mıra girme-
lerine mani olur. Uvkuda i e bu mukavemet cok zavıflar. . ; . 
Artık la uurun arzuları - uyamkken olduğu kadar -
men ve hapsedilemez. Yalnız mukavrmet k ıdreti bü bü
tün kalkmadığından la uurun arzuları an ·ak k1ycıfetini 

değiştirerek, uuru rahat ·ız etmiyecek bir ki-,vr-de mey
dana cıkabilir. RuyaJarın tef: irind de nı · anın zahiri 

5 • • 

muhtevileriıı d('ğil ~ mahfi fikirleri k .Jet nwfre <; alı mak 
icapf'der. 
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Bu mahfi fikirler nasıl oluyorda ruyanın zahiri . eklini 
alıyor. Bu istihale ameliyesinin hf'psine ruya sava ı divo
ruz. Şuur ve la şuur gibi iki ayrı ruhi manzume ara ·ın
da hatJr ve hayale gelmiyecC'k p ychologique faalivetler 
cert=>yan edeceğini Lu savaşmada p;örürüz,me ela «tekisüf 
condensation » veya «yerini değiştirme == deplacement» 
process'leri olur. Tekc\süfden maksat bir çok muhtelif hi 
ve amellerimizin tek bir his Ye amelde toplanma ıdır. Yer 
değiştirme ise kinayeler, cina · 1ı ifadeler nevinden faali
yettir. İhıibas edilmiş his ve arzular ruyadaki bu .__ a\'aş 
sayesinde hiç tanınmayacak H' aııla ., ılmayacak bir hale 
getirilir. 

Ruyalar tahlil edildikte ilk ya~larda alınan intibala
rın umulmayacak derecede derin olduğu görülür. Huya 
ile insanda çocukhıl hayatınrn hi"ıtün husu iyet ,.e arz.u
lan, hatta hiç . bir k1ymeti kalın ay an hiçbir '; eye yarama
yan alakaları bile yaşamakta old n~u anlaşılıyor. ( :ocul hık 
. sna ındaki melekelerinden çok farklı hususi kab.ilivetlf're 
ahip olan bir tabii adanı vünıt<;e olduğu gibi ruhça da 

bir çocuğun büyüğüdür. Büyüyü~ : nP- tedrici tekamülle
rin ne kadar duyguların zamirde ihtiJrn5mın ne itile! . u1J
limierung'ların, ne aksülameJlerin akilwtidir'. .. İn an hu ka
dar zahmet vr külfetle kazandı;lı t~rbiy<~ ve irfanın kı~
men hissedarı ve m ütc>neffii, kısnwn de mazlum ve kur

banıclır. 

Frrud . ade ruyaJarı dPğil , hayatta yaptığım1z bir (;ok 
i~lerimizi de pisik o analizci !!Üzüle talı lil eden'k kıy nwtli 
neticeler elde c1 mi tir. FrPml"cı µ:ürr hayatta nuıırnsız 
gördüğümüz Ye kıymet YPrnwdi~iıniz pek <:ok p · ydıolo
gİque hadi t=>lrrin bir çok manaları Y<' pd kıynwtli 11w

du1lcri \-ardır. ı\l<'srb.l bazı uıuı1 l...anhk1anımz. bilhassa 
has isimleri unutnıaıııız, lwr hıınµ:i bir ibareyi nınl1~ o]ru
nıalarımız. bir iş yaparken lwcniksizli~inıiz." lH;zJ , .;. ·' amız 
kad> ·<fo"liıniz. arayıp hulanıa,·1~1mız l>İzcp J,ir 1~ ... adiif'. . , . 
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dalgınlık, dikkatsizlik din' gecilmckt <lir. Elimizdt>ki tes-
<.._... .. (. .) 

Lihle oynayışımız, eli rimizi uğuşduru~umuz, parmak 
çatlatmamız gibi ehemmiyetsiz ve mana. ız hadiseler 
Freucr re bilakis mühim ve manidardır. 

Tahlil olundukları zaman .~ uurumuza karşı :-;aklamak 
istediğimiz bir takım arzu larm rumuzlu manasını görüyo
ruz. I--fopsinin menşeini refoule edilmiş arzularda buluyo
ruz. Görülüyor ki F rcud tahlil u~ulü ha. taları vormak. ı-. . 
zın İsticvap etmektir. Haf-ita belki yorulmaz. amma hekim 
yorulur, hazan hir kaç . eansa ha T tmeğe mechur kaldığı 

psychoanalyse için 'aatl rce zaman ka~·lw<ler. Bu kadar 
yorgunluğuna rağmen en büyük perestrşkarlan hile par
lak nıuvaffakiyrtlerinden bahbedeme<liklerini şimdidrn İ1 i
raf edeyim. 

Freud· a göre ruhani trauma gibi teııa~üll arzunun 
İ1İna e<lilmc~-i i de psychoanalyse u ullt'rine. ruya tabirle
rine müracaat edilin,c hiç güçlük çekilmek izin meydana 
<,:ıkarılabilir. Freud hilgisin' lıa et yok. Zaten nevrozlar
dan müşteki olanların yanısıra gelen akraba:ı mukabele
siz bir aşktun, rededilıni., hir srv<riden. ziyaa uğramı\ 

sevgiliden. zevcin erkekliğinin zarından çok bah.._ eclerler. 
Freu<l bildiğimiz <lo tan müna · betleri bile t<·na~üli hir 
cezre atfediyor. Göya hayatta bir ,'eref ve takdir hi:si 
ile bağlandığımız vücutlara karsı da bir tena üli rabıta
mıq;, bir proee: exuerimiz varını., . Me 'ela insan irfanına 
la şuud, farkına yarama<lığımız ahlakına pere .'te~ ettiği 

ihtiyar üstadının~ fazih~t Ye meziyetlerine hayran olduğu 
bir arkadaşmın a '1k1 imiş ... Burger dip omanif' dediü·imiz 
nöbet nöbet gelen içki dü künlü~ünü bile pu tluğunun 
kapalı, kıyafetini deği, tirmi. hir ~eklidir : Bu <;ılgınca ip
tila, merdud ve ın nfur kt~ndi cin ile sevişmek arzwmnun 
yükselmiş eklidir diror. Fn·ud p ·ikoanalizi :ade ha. tah-
0-ırı sebehini, .. ahsın farkHıc varmadığı h •yecanı tenasü
Jt iııi ırn·r<lana çıkan ıak H;ın değil. tedavi için d<-' tat-
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bik ediyor. Hakiki ruhi sebep tamJır n· şuurun f-latlıına 

çıkarılırsa tahii bir çok usullerle bilhassa psikoterapi ile 
onu tahfif ve izale etmek mümkün olur. Ruh! tedavi<le 
esas şuur altı olan şeyi şuuri hale koymak. yani hasta
lığı yapan kompleksleri meydana <;ıkarmaktır. H<~kimin 
büyük bir zahmetle aydınlığa çıkardığı heyecanı . ad
mcyi knıdi de aynı tarzda duyar, sebebini anlar~ şuur 
altında saklanmış enkazı satha çıkarır tanır, ve bir 
beceriklikle ona galbe eder. Bu suretle şuuri olan, artık 
mazaratlı kudretini bile kaybrden komplebi hekim ha~
tanm zeka ve muhakemesinden i. tifade ile vener. vani 
~ahsın evvelki muhakemesinin kifayetsiz ve .çocukç; ol
du~unn gösterir, onları ikııa usulile tahrip eder (mahkum 
etmek - ·verurteilung; - rnndamnation), veya komplek. e 
bir takım tlli fikir ve ameller, hususile tena ü]den uzak 
hiı.;ler ko~rarak yükseltir (yükseltmek - sublimierunµ: - subli-

nrntion). 
Paıısexualiımw nazarjyesi, herşeyi tena.-üH hir hey~ca

na atfetmek nazariyesi her taraftan ie<'avüzlere uğrann .,
tır. Her psychoneuro:-w ve her psychosu evvelce geçirilmi~ 
tena:-1üli bir heyecana atfetmek nasıl doğru olabilir ... 
Soııra diğer :ebeplerin hiç kıymeti kalmaz. Freud bilf~ 
nazarıvesını sonradan değiştirmeğe mecbur olmu.:, .:eh
vetc büvük bir mevki vermekle beraber komplck d(' <riz-. r 

lenmiş birçok sebepler daha aramıştır. Dediğimiz gibi 
Freucr un Libido ismini verdiği şeb vet daha gPni~ mana
lıdır. Libido deyince tenasül aletine münhasır değil. a-. ~ 

hası geni bir aşk anlayor ... 
Ruhani sebep bilinmekle tedavisi de zaııııolundu~u 

kadar kolay olmaz. Diğerlerirnl(' de öyle dc"ğilmi ! Jwr 
, elwbini bildiğimiz lıa8talığı eyi <>df~bilirmiyiz '! ... Evltıdı- · 
um vPva :-;evgilisinin hasretile hir psikoza hatta bir p i
koıwvr.oza giriftar olmuş hastanın :ev~i1is1n kavu .• makla 
}u~nwn <'yi olduğu ancak romanlarda w· t iya1 rol arda. mu-
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hayyel havat ahnelerinde te adüf olunur bir fantezidir. 
Zevcesinin kendi ini zehirlemeğf' u~raştığını kabul ve i<l
dia eden paranoyyaliya bizim uzun uzadı mantık ve mu
hakemelerimiz değil , hastane içinde veya memleket hari
cinde olması bile huzur ve Hükun veremivor. Her yerde . . 
aleyhine hazırlanmış en ince bir tetkikin~ zabıta ve adli-
yenin bulamıyacağı suika.'tlar keşfediyor. 

Hysterique'ler çok defa p ikoanalize lüzum görmek i
zin derdlerini dökerler. Arızalarının men ei hakkında pek 
vazıh vukufa maliktirler. Bir kı ım i terik ise ruhi , ebebi 
tamamen inkar eder. Psikoanalizle, air bir u ulle hiç bir 
şey meydana çıkarılamaz. O zaman men e ha evi veya 
maddi telakki eder geçeriz. Mamafih psikojen olduğunu 

meydana çıkardığımız p. ikozun hatta p ikonevrozun bu 
muvaffakiyrtimizle ifa kabiliyeti deü·işir zannedilme. in, 
gördüğümüz bozukluğun menşt=>i hakkında hiç tenevvür 
etmediğimiz ne vak'alar vardır ki çabuk geçer, halbuki 
psikojen arazlarını eyice tanıdıO-ımız nicf' vak'alarda .'ene
lerce devam edebilir. 

İşte Freud. nazariye i ... Son enelerde lelıindr pek <;ok 
şeyler işittiğimiz okuduğumuz Freudizmiye grrek ·· e bebi 
bulmak ve gerek tedavi nokta ından bü bütün kıvmet \·er-

0 • 

memezlik etmiyoruz~ etmek i. temiyoruz '! Fakat !Yünden 
güne ço~alan taraftarlarının muvaffakiyetlerini d(' izam 
edemeviz. Bu usulle iddia edilen muvaffakivetleri bilP . . 
telkini ve indi telakki etm kte haklıvız. G., enm k. izin 
yapılan psikoanaliz tecrübelerinden papa ların coufe .. ionu 
gibi bir çok teııa üli itiraflar eld dil mi., tir. ' on S{'ıwlerde 
ık sık t krar olunduğu gibi F'r ud hakiki hayat ~ahıwJ e

rine dair roman yazmao·a kalk aydı kı~ metli ,. ~ari p 
mevzular içiıı güçlük ç·ekrni _Tf' c(•kti. Bize bu ün bıraktı~ı 
kitaplardan daha çok büyük hir a , k litcrat ürü t<>rkctmi~ 

olacaktı... Bu itirafların tıhb1 kıymeti pt·k noksandır. 
Almanvada ı~ reuclizmin kınrn·ti hal kında 191 l dt• emran 
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asabiye mütehassısları sonra tabi! bilgiler alimleri bir çok 
kongreler yapmışlardır. 1913 de emrazı akliyf' hekimleri 
kongre akdetmişlerdi. Viyanada doğan bu asrın kadın vf' 
a. k modasına pek uygun olan bu haşarı fikre dair bir 
çok konuşulduktan, münakaşalar edildikten onra p ycho
analyse'in reddine ittifakla karar vtrilrnişti . .. \rtık bu kong
relerden sonra psychiatriP kliniğinde psikoanalizin bir 
kıymeti kalmamış, hp tarihinin malı olmuştur. 

. Kongre F'reiburg ordinariusü Hoche' nin verdiği rapoı 
«Freudism» iu hakkında söylenilen fenni 'özleri icmal 
eder: 

1 - Psikoanaliz denilen doktrin sırf nazari vt> am-
pirik<lir. 

2 - Psikoanalizin deva! tesiri görülmP-miştir. 
3 - Ruh enrıyatının psychoanaly. e· den kazandığı 

-ıfırdan ibarettir. 
-± - Psikoanaliz tatbikatı tamamen fen harici u. ullerl 

muhakemevr zoraki bir tesirdir. 
5 - Bugün ıaıbik edilmekte olan p ikoanaliz tL ülleri 

ha ._ taların sinir systeme· ine hekiml1k cihetinden bir t h
like teşkil eder. 

6 - Ps,rchoanalyse usulünden yeµ:arn~ kalan fayda. kül-
tür tarihi sahasına aittir. 

Alman alimlerinin iki mühim l ongresinde hu ~un~tI<-~ 
tetfiu merasimi yapılan bu nazariye ırkrar hortladı. İ. YİÇ
rede. Aınerikada bir çok taraftarlar kazandı. CPrmen irfa-
nına büvük bir taas üble dü.,man olan Fran .' ız Pdehivatı 
\ ivanalı· ~Iusevi alimin nazariye:ine ~on ~wnelPrde adeta 
tapınağa başladı_. Re~is ve. Hesnar _ile .Fra!ı~ız nıhiyı1nunun 
öğrrndi~i Frru<lısıne F bJJ' (;ok cı<ldı alıınh'r nw~ela Klod 
En('cplıalc nushalarırıch~ nırl.nul 1w~riyatta bulundu. Yüz 
bulama<lı~ı yrrler Münıh. \ ıyana. 1 lamlrnr~; Hrid<~]bP.r~ 
B rlin kliuikleridir. Biz de bu nazurin·dP hi(' bir dPlıa 
~ · eri µ;örnırdiğimiz, tr~his ve t ·davicı· (wk az l J~ met \ c>r-
diğimiz halde a~rın modcısma uyarak na bu alıif'ı·frri 
ha .. r<·Uik. 
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Bumke 192~ ~enesin<l<"' tabii bil~i ler alimlerinin bir iop
lantısın<la psikoanaliz üzniııe öylediği bir hitabeden . on
ra «Schilden e « ptıikoanalize mersiye okuduğumumu soru
yorsunuz, hayır henüz değil, on sene sonra ... » dediğini 

psychoanalyse adlı tenkid kitabında yazdığı µ;ibi 19:)0 sene-
inde König,'bergdc yine tabii ilimler mütehas · ıslanııın 

bir içtimaında da şunları söylemişdi: Psikoanaliz yörüy-or, 
vörürken de evi kötü bir rok <·erevanları da hnaber sürük-
.. .... :ı .. 

lüyor. İlk nüvesi inficar et1 i, Frcuddan Yung, Adler, Steckel 
ayrıldı ; daha sonra büsbütün populaire oldu. sulandı. su
landı, eridi gitti, asıl nıekt<"hin nüvesinden bir şe~ kaJ
madı. Artık bu ~ün psikoanalitik bahislerj tıb kitaplarında 

değil, paramedikal yazılarda, yevmi gazetderde~ roman
larda görürsünüz. Her hekim psikoanalize. vf'ya asabi 
hastalıkların tenasül s<"beplerine takılmaktan kurtulamıyor. 
Hastalarm <;oğu halel. bu u ullerle dertlerine <:are aranması 

sevdasındadır, » yine Bumke nin dediği (Jibi 19:-n senesirn~ 

kadar bu usul ilmi~ edebi, hatta tıbbi ınahfel1Prd<' \al
kandı, durdu. Lakin 1933 ene. inde Alrnanyada bu mek
tebe karşı kuvvetli bir reak iyon uyandı. .ı. r as1l oldu da 
hu marn\sız usule kırk senedir binlerce hf'kim boyun 
eğdi. milyonlarca lrnlk Freudun on bir cild lik kolleksio
nunu bir büyük marifetmi: ıcibi kar., ıladı ön ayak olanlar 
adf'ta dahi sayıldı. Ptiikoanaliz halkın ruhuna tesir yap
tı ve bu u uldt>n halkın sıhhati istifade cdivor di ve düsü-. . . 
nenler~ ö~~kyenler çoğaldı. Hatta kültür mmtaka ·ından 

tesirini, tenkid <~<lenlerde günd n o-ün arttı. Zamanla 
p. ikoanalitik tedavi tarzları .;eklini drği., tirdi... son ·ent'
lerde Almanyada malum tarzda artan yalıudi düşmanlığı 

Freud mektebini de kapı dı., an etti. iptida kitapları V(' 

u ullni~ daha sonra ken<li, ide memleketten ko0·uldu, Al
man hududlarmdan çıkarılan Fr )udizm itibarı Anglosak on 
mernleketkrindP Pn vük. t>k derec~ve cıkmctır. Hele \me-.,, .. ) ~ 

ı~kada huna dair "azılan e erin, menuualar akıllara hav-
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ret verecek <lf'r<'cede <;oğalıyor. Bildiğimiz gibi Hoche otuz 
be~ sen<' evn'l bu ruhi salgının aleyhinde bulunmuşdu. 
Scririyaila ciddi uğraşan adam akılb hiç bir nıöt<~h~:--~1 . ~ 
huna taraitar olamadı. Amerikada ]elief/e ile Whiie taraf
tandır, isvi<_:re<le Bleuler psikoanafü~e diğerinden belki fazla 
kı\Tmct vermektedir. BunJara bakarkeıı nasıl oluvor da 
bi~lcrce hekim böyle mantısız bir usule kırk senedi; ade
ta taparca~wa kapıldılar demekten İnsan kendi11i alamaz. 

Bumke bu gün psikoanaliz ölmüştür, h'tkiıı ruhi te iri 
hala az <;ok baki duruyor diyor. Almaoyada Artık Adler in 
lndividm:ıl p~ycholo~ie sinden bahseden kimse kalmamıştır. 
~edense hekimlerin çoğu bu doktrini hida~-ettenbPri <:ok 
ttıtmaırn~dı. Halbuki bu usul - Bumke nin dediği gibi - daha 
zararsız, .:\ larkistik mryill erile daha sPm patikdir, hele bir 
ka<: ~üzide psikopatla yapılan tecrübelf'ril<- bütün dün
vava kolav yayılması icabederdi. Hf'r günkü ahh\klarımıza. 
~r;ulanınJ~ı:~ ~ıygun bir usuldü. Bumke bu usulün de .. a~~ 
Y<=' tehlikeli olduğunu 1'övlcmekle bernlwr Freu<lizm trİhi , , . r 

tarihe atılarnk bir doktrin değil. hu gün i<:in hile mühim 

teh'ıkki edivor. 
Yung u;ı kom plexer psydıologie si daha büyül bir 

kitle tarafmdan kabul edilmiştir. Muyaffakiyeileri bu gün 
en , üks<'k dere<'rye vardı. Yung un yazılan, kitapları hü
tüıı .dünyaya yayılıyor. Belki yirmi otuz sene daha balı 
edilecek (Bumke). Bu günün muharrirleri lıatta hekimleri 
nt Freud <', ya Adler e, veya Yung a yemin <·derler. Her 
iJiri l>tı ş•·ylılerdt>n birine müriddir. H('kimler d<' iptida 
lıa-.,talarım Adlere, Freud e, daha sonra Yung a ~ ollarlar. 
Sinir bastaları hu üç üstaddan birine taşınır. Bunların 
\~ırakları da dünyaya epi yayıJmışdır, hastalıkları maddi 
~anın; tr:-;lıis vr tedaviyi patolojiden, l>iyolojiden te~Jıi . 
lwÜeycıı hekimlerin cehlin<' hayret ederl<~r ve ha~talıkları 
l>tı usulle iyiden iyiye tanım ağa \'(' i~ i dını·~p kadir ol-

duklarına kanidirler. 
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İşte yekdigerine tamamen zıd doktrinler ... acaba psı
koanaliz tamamen , arlatanlık mı '! hayır ... bu da az çok 
işe yarayabilen bir usuldür. İddia edildiği kadar bir şey 
değilse de büsbütün hiç bir şey de denemez, bu doktrin
lere fazla bağlanmak, hadiseleri bunlarla meydana çıkar
mağı ve iyi ctrneği düşünmek doğru olamaz. Austrogerillo 

nın ruhi tahlil adlı eseri son ·enelerde gördüklerimizin 
en mutedilidir. Bu eser Freud un, Adler in, Yung un dok
trinleri arkasından yörümü yor. P ikoanalizi ve p ikotera
piyi her kesin anladığı çerçivede görüyor ; ondan ne ve 
ne kadar beklenebileceğini gösteriyor. 11üellif kitabının 

entrodüksiyonunda şunları diyor : ruhi tahlil insaniyet 
kadar eskidir. Din ve fel efe her zaman bizi rahat · ız eden 
duygularla, düşüncelerle uğraşını ve muztariblerin elem
lerini teskin ettiğine kani olmuştur. Eski )' unan filozof
ları etrafına toplanan in anlara kaybolan vicdan huzurla-

rını iade için na ihat ederlerdi. İsa dininde Confes ion 
ruhi bir tedavi~ ruhi bir tahlil değilmidir? Sahı · ruhunun 
ıztırablarını, yaptığı · uçların vicdanında uyandırdığı rahat-
ızlıkları anlatır, rahib lahuti büyüklükten ve afdan hah 

ile onu te elli eder, o da rnün erih ruhla evin döner. En 
mahrem sırlarımızı tevdi edecek bir dost bulunca ne ka
dar müte 'elli oluruz. Her kes maddi ve manevi elemi -
rini bir arkada la tak ·im etmekten zevk alır. Karşılıklı 

dertleşmek, birbirine cesaret vermek affetmek ve edilmek 
birer tedavidir. Gizlenilmi.; bir derd i ·e rahat ve huzur 
vermez, hazan iddetli bir i kence olur. ' ıkıntı veren bir 
:-;ır itiraf edilince in anın ruhu süktln bulur. Kat1ller bile 
üJüm cezasını unutur, daha fazla ıztırab \eren vi dan 
azabına katlanmaktan a hakikati itiraf .. d r. Dinli de ol-
un dinsiz <le confe. ·sion la bir te elli bulur, \ icdan azabın

dan kurtulur.İnsanın ruhunda, ruhunun derinliklerinde sal
lanan duyguları meydana nkararak man vi ıztırab yükün
den kurtaran i te bu ruhı tahlildir. İn ·anda bir çok ~ıkıntl 
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verici duygular olur ki onları korku, ve süse, egoizma, 
kendini müdafaa mecburiyeti meydana çıkarmağa aman 
vermez. İşte bu suretle başkalarına açılamayan, gizli kal
ması icab eden duygular insanda hüzün, nefret, korku ya
par ; baz an da psikonevroz . . . Ayni heyecanları her gün 
geveleme insana fenalık yerir, işkence olur. 

«Analiz mantah ruhi yardım usulüdür. Bu usul in ana 
cesaret verir, kuvvet verir, onu iz'ac eden manevi ağırlığı 
hafifletir. Hekimin, hocanın, dostun vazifesi ruha çöken 
vükleri hafifletmektir. Ruhdaki yükler sevinçli ise inbi at 
~rerir, ruh hiç bir ağırlık duymaz. Sevinç kendiliğinden 
şifa bahş eder ; kalbi ferahlandırır. Ualbuki kederse ağrı 
ve ıztırab çekmeğe mahkum eder, septisizmiye sürükler. 
Ruh heyecanlarla dolmuşsa boşalmak için yol ve çare 
arar. Enerji bir yerde fazla toplanırsa daima bir yerden 

patlak verir. 
İnsanın hislerinin menşeini tanımak o kadar kolav de

ğildir. Bir hadisede evvel olan hismi dir zekamı dır: çok 
defa bilinemez. Hissin zekaya tekaddüm ettiği olur ve kök
leri tenasül instinct inde dir. O zaman hisler zekayı doğu
rur. Bazı hadiselerde de zeka evveldir. Zeka o hadi:-;eye 
ait hisleri hasıl eder. Hadiselerin ekserisi böyle değildir. 
İnsanın vatanını, milletini, vazifesini sevme i yüksek hir 
duyrru ile tev'emdir. Halbuki bu his birdenbire doğmaz. 

- b _, , 

zeka ile meydana çıkar, o suretle yavaş yavaş duygu 

işlenir. 

Cinsin devamını ölüm temin ed~r. İlk bal ışta mana ız 
gibi görünen bu söz bize biyolojik bir hakikati anlatır. 
Ol üın fi yolojide görün·· hayatın son nokta ıdır, alısın 
a~ındığını gösterir. Hakikatte o şahıs bir istihale geçir )Cf•k 
o bitecek, yerine daha olgunu, daha kuvvetli olanlar mey-

dana gelecek. 
Kainatta biyoloji kanunlarına uy~uıı 1 arzda hayat ., öyle 
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devam eder : doğar, hü~' Ür, olgun olur: harabiyet yüz µ:ö.·
terir. ölür. 

Biyolojik kudretjn başlangın Letılenm ~<lir. Hayatııı bu 
kudreti muhitle U'l,vivet arasında fiziko ·imik mübadeJeJeri 
mucib o1ur. İşte im rnühadeleyi yaptıran kudrete « aclık== 
Fames » diyoruz. Lugat mana ik açlık değil; dahili, psiko
şimik, protoplazmik iptidai bir kudret ki ~ah ·rn ya::ıadığı 

vasatta devamını temin eder. Bu kuvvete protof>nergir 
denir, bu sayede basit bir protoplazma tak ·im ola ola 
insana kadar varır. İşte o zaman in!:'anın içinde yrn t bir 
kuvvet doğar, cinsin devamın1 temin eden bu kuvvete de 
«Aşk==Libido » denir. Protoenerji yani açlıkla. productİon 

yani libiodo biyolojik iki kuvvetdir,ki Le~erin i tinadgc\
hıdır. Be~er birile yetişir, dignile yetiştirir. 

Ceninin hayatında bu iki km,Tet birleşiktir. tek Lir 
kuvvet zannedilir. Hatta protoenerji daha galip görünür. 
Yeni doğmuş çocukta beslenm<' kuvveti galebe eder. l..ıakin 

daha ilk meme emi~indr liLido canJanmağa ba.)ar. \ akıa 
henüz belirsiz ve tanılmaz bir haldedir. (; o('ukkrn proto
enerji hakim hir kudret görünür. ~ade hazım cihazında değil, 
teneffüs cihazında da... Beyiııde üçüncü vantrikülün zemi
ninde bulunan merkezlerde açhk. ehvet, nebati hayat 
merkezi ve basalada teneffü. ve kalb merkezleri vardır. 

Tenasüle hakim olan merkezler lnfindilmlo tuberium da 
bulunsa gerek ... bu merkezlerin dahili ifrazlı gudd leriıı hor
monlarile,tiroidlerle vr hu ·yelerle mü11a ebeti yardır.\ ücut 
büyüdükçe protoern·rjiniıı yerine libido hakim olmaO-a 
ha lar. Birinci çocuklukta protoeuerjimiz in ·tinct e_· ur.re 
galebe eder, ikinci çocuklukta t('Ua~üli in~tin ·t artma 0·a. 
di~eri kücülmeğe ha lar. 'ekiz ya~mdan .. onra ya her ikisi 
ayni derecededir. yahut proto<'ıwrji bir az zi~ ade 'f'dir. 
Büh'ıü·da her ikisi birden iddetlenir, lclhıı ü·na~ül daha 
hakim vaziyet alır. Hundan :onra oJ<rnnluk dc·vre~iıw kadar 
hep libido artar. Otuzlw ·in<l•·n ..,oma lwr i.ki k udn·t dr-
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düşmeğe başlar. Kırkından sonra tenasül kuvveti tedricPn 
düşer ve beslenmek kudreti tekrar artar. Adet ke imi 
ve yaş dönümü esnasında hu iki kudret yeniden canlanır. 
Lakin tenasüli kudret daha yüksek kalır, ondan . onra 
libido azalır ; protoenerji faaliyetinde devam eder. Libido 
azaldığı gibi hazan da dalalete uğrar. Altmışından sonra 
libido ağırlaştığı halde beslenmek kudreti ziyadeleşir, aza
lan libido remzlerini değiştirir, hazan anormal olur. 

A vustragliyo şahsı muhafaza, nesli muhafaza diye biyo
lojik iki kudrrt kahul ettikten Ronra hir üçüncü ku,·vp1 de 
kabul ediyor: ~heııJik==supere~o» ... ~ahsı hayata bağlayan 
yalnız nefsini vr net;lini muhafaza değil· .. kendini yük ek 
görmek arzusu ... nefisle ve m·sil dttygusile herabPr bü. ·ü
yen bu his gittikçe yübelir. Bir mefldıre için. yük:ek 
bir gaye için <;alışmak ve hatta ülmrk eş;o i iP- oluyor. 
Vatanı, şerefi için harbeden, ken<line kıyan, bir lokma 
ekmeği hazmedemiyecek kadar mide. i zayıflamı ,· ihtiyar
lamışken, tenasül hahsiııden çoktan ctrğini çekmi.,· bir ih
tiyarın şöhret ' Tf' mevki arkasmda koşu~u lrn Pµ:oya ait tir 
diyor. İşte hu cihr1 Adler İn :--f'n11nwn1 d"inf<:riori1,: ve 
gai <' b<' nazari yc1-1iJıi an dırı ~' or. 

Görülüyor ki psikoanaliz rncktPpl<'rİ µ/rnd<·ıı µ.· iiııı· <:o

ğalmış. hirhirinden ayrılrn1ş, Freud la Yung mektr·hi .~iddr·tli 
münakaşal<Jrla birbirini baı ırnwğa <;alışın ıştır. Freud 1 H9() da 
inH;ımıı tenasüli mrylinin oynadı~ı roldPn iJk üıw c · bahs 
ettiği vakıt gülenler çok oldu. Adler ler, Yung lar, Rank lar. 
Steckel Ier psikoanaliz mektepleri teşkil etti. 1929 da Briti ·eh 
P ·yrhoanalytical Society yirmi altı ay doktor Ernest Yones 
in -riva eti altında toplanarak bu mektepleri tetkiJ Ptti. 

Halk~n ve hekimlerin psikoanaliz tabirini pek geni., ma
nada anladıklarından bahsederek psil Oanc.ı}İz devİllCf' an
cak Freud metodu anlaşılacağına, hu usulü kulJan~ayanlara 
p~-ikoanalizist denilemiyeceğine karar vermistir. Hendrick 
dün 'a dönüvor dcvrn Galile niı ~özü. in. anm ma -. . 

27 
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muna benzer hususi bir nahlukuıı tekamülile zamanla 
meydana geldiğini iddia eden Darwin in fikri evvelce nasıl 

karşılanrnışdı, bu gün ne haldedir. Kim bilir, yarın Freud 
un «insanın zekası o kadar ali bir alet değildir, belki işi 

gücü iptidai bir in tinct le uğraşmakdır» mütaleası da öyle 
karşılaşmayacak mı diyor. 

Psikoanaliz mektebi biyoloji Y<' fiziyoloji mektebinin 
muarızıdır. Fisiyojenik nazariyece ruhi bozukluklar ccrha, 
intan gibi doğrudan doğruya trav rna, yahut üremi, diyabet 
gibi gayrı sarih trauma ile olur. Psikojenik nazariyede 
intrapsychique mücadele netlce. i olur. Bunlcmıı ba ında 
Freud nazariyesi vardır. Vakıa psikojenik olanların hepsi 
psişe dahilinde değildir. Mesela . erbestisini lwkle _' {'ll hir 
mahpusda da ruh ha talığı olur. yahut ruhi bir darbe 
humma veya tesemmüm p:ibi tesir eder de yaptığı sito
toxjn le merkezi sinir sistemi bozulur. 

Freud nazariyesine gelin~e : Bütün ak1l ve sinir lıo

zukluklannın sebebi tt>na:-ıüli tabiatte entrcıp ·işik müca
deledir. Bu mücadele ~uurla ~ preconcieııce» şuunmzluk 

«inconcience» ara ·ındadır. Bu mücadele concience ve pre
concience la · ahlak ve anane fikirlerine uyamayan arzular 
arasındadır ve burada libido henüz çocukluk halindedir. 

Bu mücadele ne~icesi : 

1. Sublimation olur. Bu tabii haldir ve bu sublimation 
laşuuri olur. 

2. Şahıs ne olduğunu fark etmebizin kendi kendini 
hoşnut eder (reaction). 

3. Compromi sion i. ini :oluna kor. Hy ·terie <le olduğu 
gibi. 

4. Sub titution. Tahammül dilem ven fikir verııw 

diğer fikir koyar. Oh e ionlarda ol<luğu o-ibi . 

. 5. Projection. Tahammül Pdemediği fikri ha kalanııa 
atar~ paranoyyada olduğu !!ihi. 
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6. Yahut erken bunamada olduğu gibi bu fikirle mü
cadelede hiç bir suretle başa çıkamaz. 

7. İkisinin arasında laşuuri mücadelede super ego ile 
id İn her ikisi de sadist olur. Psikoz manyak depressivde 
olduğu gibi. 

Psikoanaliz mektebine göre manyada « 1 » arzu laşuura 
itilmiştir. Bu arzu şahsiyet ile mücadelededir. Buna 
redipus complex i, yahut electra complex denir. 

«2» itilme kısmen olur ve hasta arzusu hoşnud edil
miş gibi hareket eder. 

«3» teheyyüc ve tenebbüh arzuyu hoşnud etmenin 
gösteri şidir. 

«4 » hazan ekzaltasiyon patolojiktir ve sebep iz görü
nür, hakikatla münasebeti yoktur. 

Melankolya da şu suretle izah olunuyor : 
« 1 » Şahsiyetle mücadelede olan bir arzudur, Ja 'i uura 

itilmiştir. 

«2» Laşuura kuvvetli jtilmemi. tir. inhibition için büyük 
cehd yapılmıştır. 

«:3» Bazan inhibition jeneralize olur vr her dü:ünülen 
ey araya gırer. 

«4» Bazan arzu bir günahkarlık duygu ·una bağlıdır. 
Bu duyguda arzu ile beraber laşuura itilmiştir. 

«5» İnlıitai ha]i la~uurdaki günahkarlık duygu u iJ 
beraber şuurlu gibi ~örünür. 

Yung nazariyesi : 

1.ıibido iptida şahsı muhitine uydurmağa çalı ır. Müca
dele mevcut zorluk yüzünden artar. Libidonun önüm~ 
bazı manialar çıkar ve ho~nut olamaz. Mücadel umumı
le ir ve hoşnudu olrnağa çalışır. 

Adler na:zariyesi : 

Arzu edilen şeyin yapılması mücadelcsidir. l\lücad 'le uzvı 
bir ku ·ur yüzünden k<'ndini a. ağı hissetm den il 'rİ reJir. 
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Pascal ile Davesne nazariyesi : 

Psikoz anafilaktik shock a benzer. Bu öyle heyecanlı 
bir duygu halidir,ki uzviyeti ruhani veya maddi traumaya 
müsait kılar. Halbuki müsteit olmayan adamda bu yüz
den şuur bozukluğu olmaz. 

Nevrozlar ve psikozların tekevvününde psikoseksüel 
ızttrarların rolü olduğunu kabul etmek ve tedavileri de 
hekime bir nevi confe. ion tarzında derdini dökmek psiko
analiz mektebinin esasını teşkil ediyor dedik. Freud ve 
şakirdlerine göre nevrozlarm sebepleri içinde en mühim 
ve hatta biricik mevki :ahibi olan psikoseksüeldir. Freud a 
göre çocukda farkına varmadığı hal<le tenasüli bir faaliyet 
vardır. Bu faaliyet ta beşikten başlar. Çocukların bazısı 

·ekiz dokuz a ~~Iıkken ma türba ·iyona başlar. sekiz yaşına 

kadar, hazan büluğa kadar hu mastürbasiyon devam eder. 
Zamaıı llerledikçe ~ahıslarda tenasüli bir çok dalaletler 
meydana c1kar. Bunlann içinde normal O'Örünenler olduğu 
~ibi autoerotisme~ sadisme. mazohisme, fetechisme, eksi
hisyonisme, nar~isrnc, onani me. hcmo 'ek üalite gibi dala
letler derece dt·recc tabii adamlarda, hele asabilerde görü
lüyor. Tenasül meselelcrile ~n çok uğraşan müeliiflerden 
Havelock Ellis kitaplarında tabii sayılan adamlarda ne garip 
tenasüli dalMetler olduğunu anlatmakla bitiremez. Bunların 
hepsini şahsm yaratılı .,ı kwmruna atfetmek ve her şeyi 
ona bağlamak doğru olamaz. İn anın yaşadığı muhitin, 
aldığı terbiyenin, bilhas..,a tekerrür eden telkinlerin ne 
kadar tesirli oldu <run u {[_Ö ·terir. Me ·ela Ellis e göre erkek
lerin yüzde be~i, kadmların yüzde onu bile bile hemosek
süeldir. 1 ;<-tk1n tena~üli dal Met yalnız pu.., tluktan, sevici
likten ibaret değildir : buna benzer daha bir düzineye 
yakın tenasüli dalalet olduğunu biliriz. O halde halkın 
hemen dörtte hirinde bir 1 ena, ül bozul luğu olsa gerek ... 
tem-ı~üH dalaleti itiraf kolav dt>i!;ildir. Bir cok kimseler . \. 

1Juını lwşkasma dcc~il~ l ' <•mliıw hile itiraftan utaııır c şid-
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detle inkar eder. Onun için bu tarzda duyguların doğru
sunu anlamak kolay olamaz. Laşuurumuzda mevcut dü
şünceler, hatıralar, grizeler, arzular gihi bir <;ok tena ·üli 
gayrı tabiilikleri biz kendimize mal etmeyiz, defol ·un 
gitsin deriz, lakin onlar gitmez, bilakis şuurun derinlik
lerine saklanır. Bir genç kızın bir ana grizesi~ yahut 
cedipus complex dediğimiz bir gencin ebeveyinden kendi 
cinsinin rnuakisini sevmesi bu hisdendir. Vicdanımız 1>izi 
daima iyiliğe, namuskarliğa götürmek ister. İffet, sadakat, 
vatanperverlik, diğerkamlık şuurumuzun arzuları. Halbuki 
laşuurumuzda fenalığa karşı hayvani temayül vardır : çal
mak çırpmak, vurmak kırmak laşuuri arzulanmızdır. 
Bunun varlığını hile kat'iyetle inkar ederiz. Tena. üll gayrı 
tabillikleri insanlar büsbütün ahlaksız sayarlar. Onları 
nasıl kendilerine mal ederler, elbet istemezler. Bu arzu
larını Freud un « Censure == Censor» u karsılar. GösterdiU-i 
<!IDukavemet==Wiederstand» ile bu mücadeleyi yapar. r 

İşte bu tenasüH arzuları canlandıracak bir remz var
dır. Mesela tenasül aleti şeklinde şeyleri taşımak, bu mek
şuf olmamış arzudandır. Küçük bebeklerin peklik kalma
ları, kıçlarında büyük abdestini uzun müddet tutmaları 
laşuuri bir tenasül zevkidir. O halde ilk tenasül zevk
leri emmek, işemek, büyük abdest yapmaktır. Küçük 
abdestini yaparken bebeğin keyfli keyfli çiş deyişi ve iseyPn 
aletini gösterişi açışı ve, yahut büyük abdestini yaparken 
anasının gözlerinin içine tatlı tatlı bakarak eh deyi ·i bu 
iptidai tenasüli zevke çocuğun ne kadar merbut olduğunu 
gösterir. Meme emen çocuğun yüzünün penbe penbe olu
şu, doyunca memeyi ağzından bırakışı, nihayet yorğun 
uyuyuşu bir cima hareketini andırmazmı ? hu ilk ya daki 
tenasüli hayata Freud «ağız safhası Oral phase» d r. Bu adeta 
«auto erotisme) yahut «kendini sevme Self love» dir. ..ok 
çoçuklar kendi vücudlarının Lazı yerlerini ken<lilikJerind ıı 
oğuştururlar ve oğuşturulursa hoşlarına gider. Hele kızlar 
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göğii ·l~rini ve uyluklarının arasırn okşayacak hareketler 
yaparlar. 

Bundan sonra şehvet ağızdan şerce intikal eder : ana! 

erotisme. Çocuk makadında pisliğini uzun uzadı tutmaktan 
hoşlanır. Hatta anasının abdest ettirmek için yapdıklarına 
karşı durmakla zevk duyar. Sonra o büyücek abdest par
çasını çıkarırken ne kadar keyflenir! .. Bu safha çocuk iki 
üç yaşında iken görülür. 

Bu devreden ~.;onra «çocuk phallic stage » devresine girer. 
Bu devrede çocuğun dimağında peni · büyük bir rol oynar. 
Garibi her iki nesilde de kadibin kıymeti olmasıdır. Onun 
için kızın ruhani tenemmüvi erkeyinkinden daha karışıkca
dır. Her kız çocuk kadibi ke ·ilmekle kız olduğunu zanne
der. Erkek kardaşından farkını tam sünnetli oluşda bulur. 

Tenasülün dördüncü devresi dördüncü beşinci yaşlara 

aittir. Freud bu safhaya «genital phase» diyor. Artık tenasül 
uzvu tabii manasını alrnağa baslar. Bundan sonra hüluğ 
zamanına kadar bir devre daha kabul ediyorlar ki Freud 

«latent period» ismini veriyor. Mini mini bebt>klerin emziği~ 
düdüğü ağzına ~ötürme i tenasülde ağız faaliyetini gö, -
terdiği ~ibi şerci safhada çocuklarda bazı sadisme ve 
mazohisme arazlarile meydana çıkar. Phallic ~afhada ise 
mastürbasion her iVi ne ildt> de görülür .... 

Freud ve psikoanalizle uğraşan diğer hekimler şehvet 
nahiyeleri olan ağız. şerc~ me ·ane uııku, kadip~ klitori ~ 
göğüs, kalçaların iç kısmından maada vücudda bir çok 
nahiyelerin de tenasüB vazifeleri olduğunu kabul etmiştir. 

Hulasa çocuk büyüyünceye kadar bir çok tena üll 
dalaletler denelerinden O'eçiyor. Tabii çocukta görülen hu 
hallere Freud «polymorphe perver e }> diyor. ı ~ihayet tabii 
tenasüli ~rize ahneye hakim oluyor. 

Dört yaşına kadar çocuk ehvetini kendifü~ ha Teder. 
Lakin ondan sonra harici bir madd~ arama~a baJar. İptida 
val<lt>sine v~rn dadı ·ma muhahhPtiııi vt>rİr. Daha .'-'OJlra bn 
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a\ik ev içinde birine teveccüh eder. On yaşına kadar erkek 
çocuklar analarını, kız çocuklar babalarını , ever1er ki bunu 
ht>teroseksüel ve aksini homosek üel diye telakki adettir. 

On yaşından sonra çocuğun muhabbeti aile haricinde 
birini arar. Oğlan çocuklar ekserya bir kız seçerler. Kız 
çocuklar ise kadın öğretmenini veya diğer bir kızı bulur. 
Daha sonra büsbütün normal safhasını alır. Genç kızlarda 
mehbil değil, bızır en hassas uzvdur. İşte psikonevroz
larda tenasüH nüma böyle iptidai safhalarda kalıyor. 

Tenasülün bu tarzda nüması doğru olabilir, lakin 
nevrozlan ve psikozlan tenasül gayrı tabiiliklerin ek
lini değiştiriş suretinde kabul etmek, nihayet a. ahi ve 
ruhi hastalıkların tekevvünlerini buna hağlamak, iyile -
tirmek i("İn de bu yoldan vürünwk rn i1ü .. Jıas ısların kimini 

~ ... .. 

tert>ddüde düşürüyor. Lakin ciddi rnütehassıslarm (:oğunu 

nıe~ğul hile ~tmiyor. 

Hekjnılikü· hir }urtalık icin bir 'ebebe bağlanıp kal
mamalı. Bir bast alık ~' alnız hir seh<'pten olmaz. bir çok 
srbepl<·r. irili ııfaldı bir çok amilJn yan yana ;!:Plir de 
hastalığı ııw~· dcına <:.1karır. D<-'~il ruh[ hcı~talıklarda. vücu
dun iııtanl lıastalıklarıııda hifr hö~, Je degiJmidtr( Zatürrieyi 
yapan bir mikropdur. Lakin ağızlarda zararsız bir halde 
duran bu mikrobun zatürrif' yapmasJ için yorgunluk~ o
~uk alma. vücudun zafı v<' mukavenwtsizliği {!;İhi diğer 
yardımcı sebepler de işe karışır. PPnçere kenarında kolu
mm üzerine yatarak uyumuş bir adamın kolunda bir 
uyu~ukJuk, bir sinir felci görsek ~eheb ~Talnız üzerine 
yatnrnkmJ ? bu traumanın yam sıra hava cer~Tanı ile bir 
:İnir iltihabı. sahsın t lkoJik, ~ifilitik. 'eya divabetil r ol ı-, . . 
~u da aynca müessir dcğilmi (. 

Fizyojenik nazariye taraf'tarlan zihin bozukluğunu iıı

tanlara. tnmma]ara~ yahut Ün•mİ Vf' dj . abet ~jbj "C ra 

har~akt<m~ j · bezel<·rindPıı i!t·ri gelm{' te~wmmüm]en· atf 
('dİYor. Psikojt·nik ııazariv{' taraftarları isı· ruh icindP 
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vukua gelen bir muharebe «Conflict İntrapsychique» psiko
nevrozu ve psikozu yapar diyor. Bir taraftan entrapsişik 
mücadele devam ederken diğer taraftan haricin ruhi bir 
darbesi de sahneye hakim olur. 

Ruhani tesirlere büsbütün kayıtsız kalmamakla beraber 
bu günkü tababeti ruhiyenin aradığı sebepler maddidir : 
veraset, tesemmüm, trauma, intan, iç guddelerinin ifrazı, 

teşrihi yapılışta istidad ... kanda biyolojik değişiklikler ön 
sahneye girer. Umumi harb ve bu günkü d~.hşetli harbin 
sarsıntısı içinde yaşayan milyonlarca insanın sinirlerinin 
metanetine hayran olmamak kabilmidir? Bu kadar müthiş 
harp faciaları karşısında şehirler mecnunlarla dolmalı idi. 
Erzincan zelzelesi gibi tasavvuru hile insanı dehşetlere 

sürükleyen afetin delirttiği biçarelerin adedi ahat hanesini 
geçmedi. 

Her kesin hakkını kendine vermeli. Bir hastalığı velev 
ruh1 de olsa iyice etüd etmeli, geçmişini iyice araştırmalı, 

vücudunu kaplayan zehirlerin çeşitlerini m~ydana çıkar

malı. Verasetin, bünyenin, intanın, semmin, yahut ruhi 
sebebin bu hastalığı meydana çıkarmakta ne derece tesiri 
olduğu araştırılmalı ve anlaşılmalıdır. 

Esbaba dair son söz 

Bizde cinnetin ne derece ve ne ni bette olduğu hak
kında son senelere kadar bir istati tik ne redilmemi ti. eşr 

edilmiş varsa oda yatakları pek mahdut bazı seririyat ve 
hastanelerindi, daha doğru u az çok tahmini idi. Bu neşri
yatla memleketimizi tanıyan garp müellifleri kitaplarında ve 
araştırmalarında şüphesiz pek yanlı mütalaalar yürütegel
mektedir. Her müellif memleketimiz gibi irfanı mahdut, 
tıbbi iptidai mıntakaları mi al gö tererek k ndi nazariyt~
lerini yaşatmak ve kuvvetlendirmek i tiyorlardı. Bizd tıb-
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hın muhtelif şubelerinde ferdi pek çok tekemmül olmakla 
beraber istatistike ehemmiyet vermeyişimiz, neşriyata heve 
etmeyişimiz, meçhul bir alem telekki olunmam1za sebep 
olmaktadır. Onun için During ve Müller Türkiyede frengi 
pek çok olduğu halde felci umumi! müterakkiye hiç teı;;a
düf edilmiyor der. Halbuki ne frengili bizde garptan 
daha fazJadır, ne de felci umumi daha eksik !.. Diğer 
müellif (Kraepelin) şarkta küul olmay1şını cümlci asabiyP 
frengisinin nedretinde amil telekki eyler. Halbuki arkta 
gördüğümüz paralitiklerin ekserisi alkol perhizkarıdır~ pek 
çok alkolik frengililerde hatta frengisi pek kuvvetli olduğu 
ve iyi tedavi edilmediği halde cümlei asabiyede bir şey 
göstermiyor. Yine Mazhar Osman İ]f' (Vilman) şarkta frengi 
tedavi olunmadığı için cümlei asabiye frengisi görünmiyor 
iddiasında idi. Halbuki şarkta frengisinin vücudundan 
haberi olmayan, hiç tedavi görmeyen veya pek az tedavi 

edilen bir çok paralitikJcrde ~örülüyor. (Müller) asaLi 
virüslü frenginin istanbulda olmadığırn. dört ~wne hekimliği 
esnasında nasılsa ~ördü~ü bir tabetikin frengi~· i Fransadan 
aldığını iddia ediyordu ... Halbuki şarkta ta be: v .. para1izi 
hiç bir vakıt nadir değildir Ye aileler ara~ında. ycılıut bir 
menbadan aşılananlann hepsinde cümlei asabiy<' rn•ııp;i i 
görülmemektedir. \'iııe bir nıüellil' <;içek ç-ıkaraulann f .. lci 
umnnıiye yakalanmadığını~ :jarkta çiçrk çok olduğu i ;in 
cümlei asabiye frengisi görülmediğini iddiaya kalkb. Top
taşında çopur bir paralitiğe İhsan Şükrü ile şahit olduk. 
~alarya çekmiş frengililer arasında bir çok paralitik gör
düğümüz gibi bize iki enedenheri çekdiği malarya. ının 
yaptığı neurasteni yüzünden tedaviye gelmiş ha ta1arı da 
paralitik bulduk. Uyku hastalığının salgın bir halde oldu
ğunu, İstiklal harbi esnasında bütün Ana<loluda münteşir 
bulunduğunu daha ilk gününden ~ mütareke sP.ne:-ıind~ 

ilan eden yine Toptaşı ve Şişli Klinikleri olmuşdu. ( 
zamandanberi binlerce had V<' müzmin vak· a müracaat 
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~tti. SenelercP en yüksek ilim ocaklarımıza. Haydarpaşa 

darülfünunlarımıza ve sıhhat umumi müdürlüğüne bu 
iddiamızı kabul ettirememiştik. Tabii Avrupalılar ilk za
manlan ansefalit letarjiğin ~arkta vücudundan bihaber 
bulunuyordu. Zaman hu hastalığa ne vergi v<"rdiğimizi 
isbat etti. 

Bu ~ibi mülahazalar yüzündt>n 1925 senf'sind<· ııt>~ret

tiğimiz müessesemizin (To_ptaşı) senelik mesaisinde şef dö 
kliniklerimden LUifi Akif in himmetile µ;ayet doğru ve 
mufassal bir istatistik neşrine muvaffak olmuştuk. Ayni 
istatistiki muhtasaran tababeti ruhivenin ikinci tabmda 
tekrar etmi, dik, tekrar f'diyoruz. 

192-t senesinde Toptaşı himarhaııe İnt> 688 he.ısta µ;ir
miş, eski seneden kalanlarla 103-t ha ·ta tedavi edilmiştir. 
Girenlerin 453 ü erkek, 235 i kadındır. 1-.)3 erkeğin (-t09) ı 

muhammedi, (37) si İsevi~ (7) si musevL (22.5) kadının da 
(201 )i muhammedi, (25) i İsevi, (9) u m usevi olduğuna µ;öre 
erkeklerde mü lüm yüzde (90.29) luri tiyan (8, 17), mu. evi 
(1,55) ve kadınlarda İslam (8.5,5-i) hıri tiyan, (10}0) Muf:<->vi. 
(3,83) dır. Hıristiyanlar Rum, Ermeni ve Ru ~ mültecileri
dir. Rumlarla Ermenilerin :\fillet Ha~taıwh~rinde ayn bi
marhaneleri olduğu için nüfusu umumiyey nisbetle bir 
netice elde edilememi., tir. Girenlerin çoğu (20 - -iO) yaş 
arasındadır. Bf'karlar da evlilerden pek az fazladır. San: at 
noktai nazarından en çok i: · izler~ ikinci i Türk işçiliğinde 
f'kseriyf'tİ işğal eden (;iftçiler, üçüncü ü zabit! r, daha 
onra memurlar, ameleler geliyor. Bir ene içinde yedi 

hekimle bir de avukat girmiş. Girenlerin yüzde ( +:t.5 J i 
cinneti manyayi inhitatiye. Bir ·enr içind :enrıyat ve 
laboratuvarla tamamen teev rüt etmi. 38 felci umumi 

- .J ~ 

müterekki vak.ası gİrmi . . 32 ~ i erk k. 6 "l kadınını . O 
( 

halde duhula ni betle dizde ? erk k. rüzde 2..5 kadm . . 
paralitik varını. . . Bir .· rn~ icinde . ririyata nıe ·nun diy 
re, men 'ratmlmıs 2? <tn'"<'falitli Yardır. J 8 i •~r+ek dokuzu 

• > 
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kadındır. Bir senede ( 44) ü erkek, 12 si kadın olmak üzere 
.56 da zararlı sar'alı girmiş. En çok bimarhaneye duhul 
Nisanın iptidasından Eylulun nihayetine kadardır. Yazda 
çok oluşu nakil vasıtalarımızdandır. Yaz mev iminden 
hariç zamanlarda uzak memleketlerden hasta getirilme j 

imkanı yoktu. Yine bir sene içinde üç daülhhıl vak'a 1 

olmuşdur ki Avrupa bimarhanelerinin 12 de biri demektir. 
Oç esrarkeş, bir morfinoman gelmiştir. 121 erkek ve 56 
kadın erken bunama, 9 teşevvüşü akli. Bu mecnunların 
bir kısmı hariçte yaptığı vukuat yüzünden bimarhaneye 
dahil olmuş, diğer kısmı tehlike düşünülerek ithal edil
mişti. Bimarhaneye girenlerin cürümleri : l3eş intihara 
tasaddi, bir cerh, 16 katil, üç hırsızlık, bir yangın, beş 
mahkılmi yettir. 

Şu istatistik Avrupalılardan biç farklı değildir. Vakıa 
nüfusumuza nisbetle bimarhaneye duhul edenlerin mik
darı az görülüyorsa da bundan şarkta Emrazı Akliyenin 
olmadığına hükmetmemeli, daha ziyade işi tamik etme
Jidir. Avrupada bimarhane teşkilatı çok tekemmül etmi -
tir. Bizde sinir ve akıl hastaları büyücülerin, üfürükçüle
rin. hatta dahiliye hekimlerinin elinde senelerce dola ır, 
vak'aların hiç biri sinir hastanesinde yatakta tedavi edil
mezdi. Avrupada en hafif hastalara mahsus müe e. el r 
olduğu için bizde ne olduğu belli iz ayakta gezenler ora
larda ne oldukları çabuk anlaşılarak asıl yerlerine konulur · 
Bizde ise evinde zaptı gayrı kabil nefsine ve ahara zarar 
vermiş hasta1ar himarhaneliktir. Zabıta Hürükleyerek ha -
taneye götürür, ve ailf'1er haklı ve haksız ha talarmı .bi
marhaneye sokmamak için eJinden ~eldiği kadar kar ı 
dururdu. Onun için biz de bimarhanelerde yatan delilerin 
:-ıayı , mm en azı on misli dışarıda gezmektedir.Nitekim ko a 

Osmanlı iınperatorluğuna nisbetl mf'sahaca küçü]mü e 
ııüfusca azalmış 1 ürkiyenin yeni Bakırköy bimarhan ~ . ind'" 
i. tatistik ~:ok kabarmışdır. Hafif manyaklar hizde z ka 
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ve cesaretile, teşebbüs ve azmile rağbette v~ el üstünde 
gezer, hafif melankolikler sadece sinirli telakki olunur. 
Paralitiklerin çoğuna deli bile denmez. Erken bunama kendi 
halinde bir meczuptur. Kimseye saldırmaz, bazen hikmet 
bile savurur. Aptalları bimarhaneye kapamak büsbütün 
günah sayılır. Onlar birer velidir. Presbiyofreniler, ihtiyar
lık psikozları bunaklıktır. Onları bimarhaneye kapamak 
nasıl caiz olur r Felci umumıi müterekkinin atehi, mali
hülyai şekilleri aile arasında yaşar. Hele sar'alı1ar ve ço
cuklar için bizde hiç bir müessese ve hiç bir teşkilat 
yoktur. Son senelerd~ Bakırköyünde küçük nisbette icraata 
başlamıştı. 

En son istatistik : 

939 senesi Haziranının ilk gününden 940 senesi Mayısı

nın son gününe kadar Bakırköy Akliye ve Asabiye hastane
sinde tedavi edilenlerin i tatistiğini neşrediyoruz. Cümhu
riyet hükumetimizde mali sene Haziranda başladığı için 
Sıhhat Vekaletine takdim edilen istatistikler de bu tarihlere 
göredir : bir sene evvelinden 1664 erkek, .513 kadın, 89 
erkek çocuk, 14 kız çocuk kalmıştı. Bir sene zarfında 1664 
erkek, 819 kadın, 69 oğlan, 29 kız yeniden girmiştir. Hepsi 
:3328 erkek, 1362 kadın, 158 oğlan, 43 kız demek oluyor ki 
4891 kişidir. Bunlardan 651 erkek~ 252 kadın, 8 oğlan, 5 
kız şifa ile çıkmıştır. 345 erkek, 142 kadın, 6 oğlan, -f kız 

salah ile çıkmıştır. -± 17 erkek, 153 kadın, 30 oğlan, 11 
kız da hiç bir salah göstermemiş, hemen hemen geldiği 

gibi çıkarılmış... :3-±9 erkek, 225 kadın, 7 oğlan, 'f kız 

ölmüş ... binaenaleyh 17 62 erkek, 772 kadın, 51 oğlan, 24 
kız, mecmuu 2609 kiçi çıkmışt1r. 1940 - 19-tl enesine 
devren kalanlar 2282 ki ·idir. 1366 erkek, 590 kadın, 10? 
oğlan, 19 kız. Hepsinin tedavi i 832,695 gündür. Bunları 
çeşit çeşit hastalıklara göre he ·ap ettiğimizd kalan gir n 
~ rek\mu : idi otlar 8-t ( 42 erkek 1 ;3 kadın~ 22 oğlan~ 7 kız) 
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enbesil ler 91 ( 40 erkek, 2~-) kadın, 24 oğlan, -t kız) debil ler 
21 kişi, amensia 154 (83 erkek, 67 kadın, 2 oğlan, 2 kız), 
paralizi jeneraJ 266 kişi (218 erkek, 48 kadın), devri cinnet 
109 kişi (69 erkek 38 kadın 1 oğlan 1 kız)~ erken bunama 
639 kişi (528 erkek, 111 kadın), esrarkeşler -±6 (45 erkek. 
1 kadın), morfin, heroin tiryakileri 2.56 (327 erkek, 
18 kadın 1 oğlan), alkolizma .S.5 (52 - 3), parafrenia ,.,3 
(33-12), paran,oyya 87 (86-1), sar'a cinneti 87 (86- 1)~ 
basit sar'a 178 (106-33-33-6), isteri 25 (6-18-1), 
nevrasteni 49 (J6 - 13), psikopatlar 68 (-±3 - 19 - 5 - 1 ). 
şeyhi ata -±8 (18 - 30), manyaklar 888 (513 - :~65 - 6~ -t)~ 
melankolikler 753 (478- 268-5-2), hafif dimağ ihtidadları 
100 (72 - 26 - 2), uyku hastalığı 32 (20 - 12), diğer an e
falitler 9 (5-4), müşahede altına alınan 220 (161 -46-
11 - 2), litle hastalığı 4 (2 - 1 -1 ), tabes 16 (7 - 9) mün
teşir skleroz 21 (15- 5 - 0-1), beyin zarı iltihapları 9 
( 6 - 3)~ sinir felçleri 12 (7 - -t - 1 ). murdar ilik urları 18 
(12 - 2 - 2 - 2)~ amboli, tromboz veya hemoterapi yüzün
den yarım inmeler 332 <lir (201 - 97 - 29 - 5) dir~ ınü~a
hedecle deli bulunmayanlar 112 (73 - :32 - :5 - 4). 

Birinci fasikülün sonu 
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