
İkinci Kısım .

Cinai İrsiyet - Üçüncü Ders
1. Aleliimum İrsiyet.

İrsiyet meselesi: Içtimat meselelerin bir çoğu gibi bu
mesele de tıbbt mahiyettedir. Meseleyi iyice anlamak için
irsiyetin umumi kanunlarını tetkik etmek, hastalıkların ve
fiziyolojik hususiyetlerin intikalindeki muhtelif tezahürleri
bellemek lazımdır. Bunlardan bir çoğu ya doğrudan doğ-
ruya, yabilvasıta irsldir. Cinayet ve cünha da bu suretle
tahddüs edebilir. Ve o zaman Dr. Rousseau'nun fikri mey-
dana çıkar. Oda şudur: «Hayattakilerin yaptığı bir .einayet,
bazan ölüler tarafından işlenmiştir.» İrsiyet bir vakıadır.
Ne bir kudret ne de bir ufuledir. İrsiyet kör bir saik gibi
tezahür eder. Lakin biz onu idare edebiliriz, İrsiyet bir uz-
viyetin yumurtasının eslafin protoplazmasında iddihar edil-
miş bilcümle hayati tezahürlerln taakubünü gösteren hadi-
sedir. Muhit bir şey ibda etmez. Belki irst evsafın inkişa-
fım tahdit eder; veya tekamülüne sebeb olur. Ya tesrt
ya .tehir eder. Fakat nihai olarak onları tebdil edemez.
Misal: Amerikadaki iptidal akvamın ırkı hususiyetlerinin
sebat etmesi.

Başlıca kanunlar

1) İrsiyet bütün uzvt sahaya el atmıştır. Ferd için tav-
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dalı olsun olmasın bütün hususiyetler için vakı bir hadi-
sedir.

2) Intikal ancak nev'in esası evsafı Iahlkaları için kat'-
iyetle vilkidir.

3) Bir silsilede bütün evlatlar için daima müsavi ve
gayrı kabili içtinap değildir.

4) İrsiyet bazan müşabehetlerle tezahür eder (ebevey-
nin hususiyetleri) bazan da benzemeyişlerle kendini gös-
terir (atavik hususiyetler)

5) İrsiyet umumiyetle bilavasıta ve hemzamandır. Ba-
zan uzaktan gelir, bir kaç batın atlar (atavik irsiyet) ba-
zan da ancak yakın ailelerde kendini gösterir.

6) İrsiyet mutad olarak iki taraflıdır. Ya kısmen ya
tamamen, anadan, ya babadan her ikisinin husu siyetlerin
cami olur. Ancak her iki ebeveyn için müşterek olan ev-
saf kat'iyetle intika eder. İkinci derece de.kilerin intikal
evlattan evlada değişir. Misal: Çocukların cismanr olarak
ana babaya benzemesi.

7) lrsiyet aynı zamanda hem' cinsi (genetique ) hem
umumtdlr, hem ferdi ve husustdir. .

7) lr~i.y.etin gayrı tabiilikleri: İrsen intikalde bir çok
gay~ı tabıılıkler vardır. Bilhassa ana ve babadarı birisinin
bakım olması pek vakidlr. Misal (melezIer)

. 9) Mütesalib irsiyet: Bu umumi bir kanun gibi ifade
e~ılemez. Bir çok vakayide müşahede ediliyorsa da ancak
bır kaç evsafa ait olabiliyor. Bazan çocuk, morfoloji (cis-
mant şekil) noktasından ebeveynden birisine, ruhi nokta-
dan da diğerine benzer.
G Bu benzeyişte ferdin tckamülünde tahavvül gösterir.
eç meydana çıkabilir.

10) Gizli irsiyet: İrsen intikal cinsi tekvin esnasında

F: 2
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tahaddüs eden bir vakıadır. Fakat ilanihaye haleti hafiye-
de kalabilir. Ya birdenbire yahut geç meydana çıkar. Bu hal
esası lahlka (aUribut) içinde vakidir. lrst hususiyetler, de-
mek ki tekamül . etsinler etmesinler birer şe'niyet olmaktan
ziyade birer ihtimaldir.

11) Kazip irsiyet : Ebeveynin bünyevi haleti, hatta sıh-
h t hali bile geçici bir surette irsen intikali rahnedar edebi-
lir. Misal: cenine ve rüşeyme ait afetler ve travmalardan
mütevellit hastalıklar, suişekiller cima esnasında, ana ve
babanın haleti ruhiyesi ve maneviyesi de bu hadiseyi tek-
vin edebilir.

(Dr. Lentz'in cebren izalei bikirden tevellüt eden ço-
cuklar üstündeki tetkikine bakın). Kazip irsiyet ebeveynin
ceddi malı olan hususiyetlerin geçici ve marazi olarak ta-
gayyür etmesinden ibaret bir haldir.

12) Evsafı müktesebenin irsiyeti: Bu uzun müddet ka-
bul edilmiş bir keyfiyettL Çünkü insanların maddi ve zih-
ni tekamülünü izah için lazımdı. Bu gün ise bir çok biyo-
loji alimleri bu hadise yi inkar ediyorlar. Bilhassa Amerika-
da bu fikirler çoktur. Her ne olursa olsun, eğer istihale
ve tahavvül amili artık icrayı tesir etmiyorsa, evsafı mük-
tesebenin ikinci üçüncü batından sonra intikal ettiği isbat
edilememiştir. Bunu kabul lazım. Müellifler şunda mütte-
fiktirler: (Bazı istisnai vakayi hariç): Kaza neticesi husule
gelen aza kaybetmek (mutilation) (mesela sünnet gibi);
tagaddi, ziya, hararet gibi amlller tarafından tevlit edilen
tahavvüller; çalışıp çalışmamak; terbiye ve te'hil gibi şey-
lerden mürıbais müktesebat evlada intikal etmezler.

13) Tesir vasıtası ile irsiyet: Bu hal (Darwin) ve (Spen-
cer) kabul ediliyorsa da şüphelidir. Bu hal ekseriya anne-
nin, daha evvel gelen bir Ilkalı esnasında damgalanmış
olmasından mütevellit addolunur. Kadının ikinci kocasın-
dan olan bazı çocukların, evvelce vefat eden kocaya ben-
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zediği buna misaldir.
Bunu isbat eden, henüz mukni bir vak'a yok. Bu

gibi haller atavizm ile, ani tahavvüllerle, ve «mütem-
mim elma>, yani bir çok insanlarla bir biri ardına yapılan
cimalarla izah ediliyor. Bu hadisenin hayvanlarda çok mi-
.sali vardır.

Laumonier buna dair insanda bir misal göstermiştir.
(Telegonie) .

14) Mendel irsiyeti: Gregor Mendel, bir Çek papasıdır
(1822-1884). Bu rahibin keşfi uzun zaman gizli kalmıştır. Bu
yolda çalışan müellifler: DeVries, Correus, Tschermack isim-
leri şayanı kayıtdır.

Prensip: Birbirinden bir veya müteaddit evsaf ile fark-
lı olan iki nebat çiftleştirilirse, her iki nebat için müşterek
olan hususiyet ve evsafa sahip melezler ve bu hususiyetler
birisinin hakim olduğu bir takım melezler tevellüt eder.

Bu sonuncu halde meydana çıkmamış oları evsaf kay-
bolmuş gibidir. Fakat ancak haleti hafiyede kalmıştır ki buna
da (recessit) derler. Meydana çıkana (dominant) denir. Giz-
li kalan evsaf bilahare, ahfadda, sabit bir nisbet dahilinde
riyazi bir muayyeniyetle meydana çıkacaktır.

Mendel kanunları üç formül ile hulasa edilebilir:
1) Evsaf, veya hususiyetler müstakildir.
2) Melezlerde (hybride) bu evsaf inciza halindedir.'
3) Bazı evsaf hali (dominant) bazısı gizli (recessif') dir.
İrsiyetin riyazt kanunları Galton tarafından keşif olun-

muştur. Pearson'ın - biometri - usulünü de zikredelim.
A 1) ~slaf irsiyeti kanunu: Ebeveyn, büyük ana baba, ve

eSl~f, gıttikçe azalanbir nisbeti riyaziyede olmak üzere şah-
sın ırst haline ve «servetine» iştirak ederler. Baba 1/4 ana
~4, büyük ana babadan beheri 1/6 olmak üzere iştirak ~der.
r.~~Ük baba ve anaların her biri 1/64 nisbetinde . irse işti-
:a eder. Tabiri aharla, nisbeti hesabiye dairesinde formül:
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1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ...dır.
Bu irsiyet formülü nevilere göre değişir. Köpek ve at,

ta irsiyet formülü ebeveyn için 1/2, büyük baba, ana için 1/3
ve büyük baba, ana için 2/9 (ilh.) dır. .

Pearson münasebeti mütekabilesi: Pearson'a göre irsiyett
mütekabile iİısanda (0,6244) dir, ilk batında. ikinci batında
(0,1988);üçüncüde (0,0630) dur.

15) Cinsiyete bağlı. irsiyet: Evsaf her iki cinste de mey.
dana çıkabilir. Lakin ancak cinslerden birisi tarafından
nakledilir. Misal: (hemophilie) (Dalton hastalığı).

16) Kan yakınlığı: Asırlardan beri, yakın akraba ara,
sındaki izdivaçların bir tereddi amili olduğu ve marazi ir,
siyeti kamçıladığı kabul edilmiş bir keyfiyetti. İşte bazı
dinler ve kanunlar tarafından ileri sürülen yasaklar bura-
dan neş'et ediyor. (Suişekiller; cinnet; aptallık; sar'a;
intihar; sağır - dilsizlik; kısırlık) bunlar hep yakın akraba
arasında bir izdivaçtan mütevellit addediliyor. İstatistikler
muhtelif neticeler veriyor. Usulü dairesinde yapıları 'son
araştırmalar, bilhassa Almanyada (Rohleder) tarafından ya-
pılanlar - Almanyada yakın izdivaç çoktur - gösterdi ki, bu
gibi evlenmeler kendi başlarına fena bir tesir yapmazlar.
Fakat, marazi temayülleri olan aynı bir ailedeki iki şah-
sın izdivacı ile, bu şahıslardaki «şaibeler» birbtrlne
inziman eder, haleti maraziye tebaruz eyler. Lakin
ana ve babada müşterek olan bazı cismant ve akli
evsaf da ahfadda daha fazla neşvünüma bulur. Yakın
akraba arasındaki izdivaçların fena tesir ettiği bir amil-
den doğar: O da, bugibi izdivaçlarm «legenere» ler mü-
tereddiler arasında çok olmasıdır. İşte Fransa ve İspanya
aileyi kraliyesinde görülen" şaibelerin sebebi budur. BU
gün, elimizdeki kat't anasıra istinaden şu neticeyi çıkara-
biliriz: Fena olsun iyi olsun, yakın akraba arasındaki ev-
lenme irsiyeti murabbaına iblağ' eder. Muzur olan şey, ya-
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kın akraba arasındaki izdivaç değil, belki irsiyetin tesir-
lerinin üstünde inkişaf ettiği bünyevt zemindedir.

Netice: Şahsi hıfzıssıhhasının, terbiyesinin ve muhiti iç-
Umaisinin şeraiti ne olursa olsun, fert, hüeeratı münte-
şe tarafından vazrhan etayin» edilmiştir.

** *
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Dördüncü Ders
Fizyolojik irsiyet

Fizyolojik irsiyet bilcümle uzvt sahalarda gözükür.
1) Vücudun şekli: Boy, hututu vecih, etrafın şekli,

gözlerin ifadesi, yüzün şekli, kulakların şekli, saçların
rengi, dahill uzuvların tertip sureti gibi. Tek hücreli uz-
viyetlerde, şekil binlerce batın sonra bile manzarasını de-
ğiştirmez (Jennings). Fizyonomi ile alelümum tavru hare-
ket arasındaki geç gelen münasebetleri zikredelim.

2) Ufuleler: Ömür; ölüm tarzı, tamis tevlit kabiliye-
ti, adalt kuvvet, hal ve tavur, harekat, yürüyüş; sesin
tmneti, kanın hususiyetleri, iştiha, mizaç, «tic» gibi şeyler.

Hayvanlarda da aynı şey görülmüştür. Yumurtanın
çokluk ve azlığında horozun dahli vardır. Maupp tecrübesi
bunu göstermiştir. Carrel'in taharriyatı ahşanın çalışma
tarzının fertden ferde değiştiğini gösteriyor. (Nesiç ve aza
nakli gibi ameliyatlar.)

3) Psikoloji: Hayvarıda garizenin irst olması gibi. İrsi-
yet, insanın bütün aklt ve ahlaki tetkikinde göze' çarpıyor.
İnsanın hastalıklarının rikkatinde, seciyesinde, temayülle-
rinde, ihtiras ve zevklerinde, edebi ve muslki Istidadında
müşahede ediliyor. Bazı mesleklerde bariz kabiliyet gös-
termek irsiyetin isbatı için en iyi bir delÜdir. (Misal: En-
fants prodiges'ler: Paskal, çoban Mondeuc). Bu hadiseler
ancak «atavizn» ile izah edilebilir. .Terbiye edilebilmek
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kabiliyeti Irsidir. Fakat muhitin tesirile azalıp çoğalabi-
lir (Dr. Tredgold)., Nevropatlarda görülen geçmiş bir hayat
devresini tekrar hatırlayabilmek hadisept gibi,.haller., '. '

İkizlik: İkizler ekseriya irst temayüllerin kudretini gös-
teren bir tezahür teşkil ederler. Bu hususta ikizler"mukrıı
beşeri bir tecrübedir. Bu noktai nazara göre iki. nevt ikiz
tefrik olunmalıçlır:,Hakiki. ikizler (yahut vitellus'ü .müşte-
rek olanlar)~kazib iklzlerjyahut tek, vitellus'lular) )mşq.,.
nuncular pek yakın bir anda .ayni zamanda ilkah edilıpiş
iki i:\yrıyumurtadan neş'e.t ede~.' Bunlar tan:ıamen,ayn2'
ferddir. Ve 2 ayrı hücreden doğrnuşturlar.c'I'ek.vıtellus'Iu
olanlar ise aynı bir yumurtadan gelmiştir. Bu yumurtanın
bölünmesi, aynı rüşeymi . protoplazrnadan müteşekkiliki
müşabih ferd doğurmuştur. Bunlar aynı bir. Iıücreden gelen
iki ferddir. ,

İkizlerin bine olan nisbeti şudur: Belçika: 10,5; Fransa;
11;Rusya: 11,9; İtalya: 11,7; Almanya: 12,9; Hollanda: 13,4;-
Avusturya: 12,5;Danimarka: 14,2;İsveç: 15;,Avusturaly-a:10,5.

Üçüzlük: Faransada 1 milyon doğumda 1 karında 3
çocuk vardır. Vasatı olarak memleketlere göre %,25 - 30
hakiki ikizlik görülür. Cinslerin aynı elmasırBütün hakiki
ikizler aynı cinstendir. Diğer ikizlerde % 50 dir.

İkizliğin Irsl olması: Çokdur bazan erkekler tarafındaR
nakil edilen bir irsiyettir. Misal: (Capet hanedanı.)

Müşabehet: İkizlikde benzeyiş pek büyüktür. Bazen
suişekiller bile birbirine benzer. Dahili rahim hayat
müşabehet üzerine pek az tesir yapar. Çünkü kazip ikiz-
ler, aynı zamanda rahim dahilinde oldukları halde bir çok
noktalarda birbirlerinden pek ayrıdırlar.

. Galton vaka'sı: İki ikiz dans ettikleri erkekleri değiştir-
mışler, dans hocası farkında olamamış.

Galton'un tetkikleri: 80 vak'a birbirine çok benzeyordu.
Bunların 35 i teterruat itibarile ve beşi de mutlak bir ben-
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zeyişti. (40) vak'ada boy, saç, seda, adale kuvveti, ağırlık
ve gözler tamamen aynı idi. Etvarı harekat çok müşabih-
ti, halbuki yazıda ekseriya fark göze çarpıyordu. İkizlerin
benzeyişi yaş ile azalır.

Thorndike'in tetkikatı: (50) çift ikiz ve 50 çift aynı yaş
ve cinsten aynı şeraiti içtimaiyedeki çocuklar üzerinde ya-
pılan altı tecrübeyi (test) zikredelim. Bu tecarip terbiyevl
muhitin ikizler üzerine tesiri pek az olduğunu gösteriyor.
Benzeyişler yaş ile azalıyor. Eğer terbiye bir amtl olsa idi
artması lazım gelirdi.

İkizlerin hastalıkları: Ekseriya müşabihtir ve aynı yaş-
ta görülür. Bu hal bilhassa çocukluk hastalıklarında, asa-
bi ve ruhi hastalıklarda müşahede ediliyor. Aynı suretle
ikizlerin suişekillerile ekseriya müşabihtir. (Tavşan du dağı
denilen gibi., (Hünsalık, cüdre, hulu) da da böyledir. (41) adet
ikiz deliliği kaydedilmiştir. Bunlardan üçü birbirine ben-
zemiyen şekil idi. Marandon, Montvel, . Schultes iki tipik
müşahedesi vardı.

Netice: İkizler üzerinde yapılan biyolojik tetkikat, insa-
nın uzvt tekümülünde ve ruhi ve clsmant inkişafında ir-
siyetin oynadığı büyük rolü vazıhan göstermektedir.

** *

Beşinci Ders
Marazı lrsiyet

Umumiyat: Ekseriyetle men'şei irst olan veladt sui-
şekiller rüşeyme ve daha az kesretle cenine icrayı tesir
eden atat ve tagayyüratırr birer neticesi de olabilir. Bun-
lar ailevt hastalıklardan, ancak meydana çıkma zamanları
ile tefrik edilirler. Ailevt hastalıklar ekseriya kahillerde
meydana çıkar. Bu hususta ısrar edebiliriz. Suiteşekkülat
ve irst atatın her ikisi de birer cersume hastalığıdır. Ba-
zan allevt bir şekil; bir hususiyet alan irsl Mat ya hiç ya-
hut da pek az, muhit şeraitinden, rejiminden ve tedaviden
müteessir olur. BUtUn bir batın tulünce gizli kalır ve öte-
ki batında meydana çıkar. İlave edelim: Suişekiller ve ailevt
tiptekilere benziyen hastalıklar hariçten gelen marazi se-
bepten ileri gelebilir. Lakin bunların tekevvün ve tekamü-
Iü başkadır. Ve ahfada intikal etmezler. Ailevt hastalıklar,
faaliyeti hayatiyenin bütün sahalarında pek çok görülen
şeylerdir.

1) SUişekiller, Misal: Çok parmaklı olmak, «tavşan du-
daklı» olmak, hünsa olmak (bu hal ancak aynı cinsten
Ç?Cuklarda ekseriya müşahede edilir. Lakin bu cinsiyet
aıleden aileye değişir.) İrst suişekillere hayvanlarda da
tesadüf ediliyor.

C 2~ ~ünyeVi A hastalıklar, ?ekamül gayrı tablllikleri:
Ücelık, bünyevı fedarnet, mıkroba ve tesemmümata kar-
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şı fazla hassasiyet, bazı hastalıklara karşı muafiyiyet (kı-
zıl), bazı gıdalara karşı fartı hassasiyet (yumurta) veya:
ilaçlara karşı hassasiyet (antipirin) gibi.

Diatezler: Şeker hastalığı, nakriz, böbrek taşı gibi.
3) Kan hastalıkları: Hemofili (fazla kanama) ekseriyet

üzere oğullara savlet eder. Lakin kızlar vasıtasile intikal
eder. Kızlar bundan muaf gibi gözüküyorsa da intikali
yine yapıyorlar.

4) Kalb ve damar hastalıkları: Varis, nezfidimaği, ant
irst ölüm gibi.

5) Hazım cihazı hastalıkları: Mide karhası (anterit
mambranöz).

.Ailevi sarılık: Sirroz. (bu hal bilhassa karaciğer hüc-
relerinin hususi bir zafiyetine, rikkatine aittir.)

'. 6) İdrar yolu hastalıklaru . İrsl albümin; işeme; gece
yatağa, işeme.

7) Cild, saç, diş hastalıkları: Ekzema, ürtiker, diş te-
kamülünde husule gelen teşevvüşler, dişlerin arkence çü-
rümesi.

8) Urlar: Lipom (yağ uru); kistler; kanser gayri kabili
içtinap surette irsl değildir. Bu vakıa münaziünfih bir mes'»
eledir. Slye'm fareler üzerinde yapdığı tecrübeler bazı
serilerde kanserin bütün f'erdlere savlet ettiğini, bazıların-
da ise hayvanların kansere mukavemet ettiğini gösterdi.
Cüdre ve adenold urlar ekseriya irsidir.

, 9) Cümlei asabiye hastalıkları: İrsiyet ya (hususlcespecl-
fique); yahut umumidir. Hususi ise afet intikal eder. Sar'a,
irst ve bünyevi olabilir. Lakin irst, bünyevt olmayanı da
vardır. Bu şekiller, kisbi bazı afetlerin neticesidir. Ve
her yaşda, uzvt tekarnütün her safhasında iktisap edile-
bilirler. ' ,

İrslyet umumi olduğu vakit ise, irsiyet ancak nevru~
pati'ye karşı bir Istidat şeklinde kendini gösterir, Yapı
muayyen bir sinir hastalığı değil, herhangi bir sinir has"

f
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t I ğına karşı bir istidat şeklinde belirir. İsveçli Lundborgaı. d'bunu göstermış ır. "
10) Duygu uzuvları hastalıkları: Birçok göz hastalık-

ları yakın görme, sağırlık, dalton hastalığı (renk körlüğü),
'11) Verem: Artık vereme cersume irsiyetine lnanılmı-

or Lakin bünyenin irsiyeti kabul edilmelidir. Fakat bu
rablt değildir. İrsl verem alametleri vardır. Lakin yeni doğ-
muş çocukda görülen verem, doğu.mdan sonra gelmiş bir
veremdir. Sirayet baz~ ana rahminde olur.

12)Frengi: İrsi frengiden b~hse~ilemez. Ekseriya bu is~ml~
yad edilen şeyler cersumenın afetzede olmasından ılerı
gelen şeylerdir. lrst frengi bir takım işaretler (stigrna-
tes) ve afetler arzeder. Irst frengiyi meydana koymak pek
mühimdir, çünki bir çok cısmant, ruhi, ahlaki düşkünlük-
lerde, cinayete müstaid kılan amil olmak dolayısile dilen-
ciliğe, fuhşa, velhasıl bütün Içtimat sukutlara (noktai
sudur) olması; dolayısile pek mühimdir.

13) Akıl hastalıkları: Eksesiya irsidir. Yüzde nisbeti mü-
elliflere göre değişiyor. Bu nisbet ek seri ya % 30 --..: 60 dır.
Bazan irsiyet bilavasıta (specifique) dir. (Nisbet: % 22). Bazrıe
ise irsiyet haleti hafiyede kalmıştır, atavik veya carıibtdir.

Nevroza ve psikoza müstait kılan umumi Irsiyet. te var-
dır. Obsessiyon hastalığına veya diğer seeiye tagayyüra-
tına tutulma irsiyeti de vardır. Mesela : inüsriflik.

14) Küülperesti: Hakiki daülküül vardır, fakat nadir--
dir. Dipsomani denilen bu hal, bir çok sarhoşların ahfa-
dında, bülüğ çağında kendini gösterir. Bu temayülle müca-
dele etmek ve yenmek kabildir. İlaç fbtilası (toxicomanie)
in teka.m~ıü ekseri vakayide nevropat bir bünyede inkişaf
eder. (Toxıcomanie) ilaç lptllası sarhoş ailelerinde çoktur.

15) İntihar: Müellifler allevi intihar gösteren nümune
müşahedeleri zikretmişlerdir. Bazı vakayide katil temayü-
!::üaybn.ıya,şta başgösterir. Aynı şerait altında" tamamen.

şa Ih bır surette nümayan olur.

** *



Altıncı Ders
Cinai İrsiyet

Nazarı itibare alınacak iki nokta vardır:
1 - Mücrimlerin marazi irsiyeti;
2 - Cünha ve cinayet temayüllerlnin bilavasıta intikali;
Cinat, irsiyet marazi irsiyetin tabi olduğu aynı kava-

'nine tabidir. Doğumdan mücrim olanlar yüzde iki ila beş'
'nisbetinde dir.

Marazi irsiyet dolayısile mücrim olanlar yüzde takri-
ben altmışdır.

Ehemmiyetli bir (tare) şaibe arzetmiyen tesadüfi müe-
rimler, suçlular, yüzde 30-&5 dir.

Mücrimllğe karşı, gayrı kabili içtinap (fatal) bir irsiyete
-musap oluş, istisnai bir şeydir. Bu istidatla müsmir bir
.suretde mücadele edilebilir. Beanşart ki işe başlanmış
'olunsun.

i - Mücrimliğin marazı menşe'leri
Daülküül ve tesemmümler, ateh, nevrozlar, bünyevl

.hastalıklar: Verem, frengi, şahsi mücrimliğe müstait yapan
uzvt bir tereddi hali tevlid ederler ki, bu da mücrimiyete
musait kılar.

Tereddi 1 - Eşkali: Bir çok tereddi eşkali vardır.
.Fakat hepsi aynı neticeye müncer olur ki bu da ruhi ve cis-
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manl bir tare, bir kusur, bir arıza, bir leke tevlid etmek
dir. şiındiye değin muhtelif ter.eddilerin teşhisini, tefrikinini
tavzih etmek kabil olmadı. Bütün tereddilerde bazı evsaft
hUSusiye, (spesifik) mevcut olması muhtemeldir. yalnız;
irst frengiyi bazı vazıh istigmatlara istinaden tanımak ka-
bil oluyor. İfrazatı dahiliye guddelerinin rolü bu tereddi-
lerin tekevvününde mühim ro] oynar gibi gözüküyor.

2 - Menşe: Tereddi daima irst kaynakdan çıkmaz. Cer-
suınenin zehlrlenmesi (Blostotoxie) ki Ilkalı esnasında ebe-
veynin haleti maraziyede olmasından mütevellitdir. Müşa-
bih şaibeler meydana getirebilir.

Tereddi ceninin hastalıklarından da mütevellit olabilir ..
Veya ilk çocukluk devresinde geçirilen hastalıkların bir
neticesi olabilir. "Bunlar öyle tereddi alametldlr ki şahıs
onları kendi kendinden tevarüs etmişdir". diyor Lasegue.

3 - Tevki: Ekseriva antropometri ve morfolojiye aid
harict tare ve istigmatlarla kendini gösterir.

Uzuvların faaliyetinde de, mütereddiyarıe sapıtmalar da
müşahede etlilmektedir.

Mütereddilerde ekseriya ruhi, ahlaki, asabt şaibeler
(taras) vardır. Fakat bunlar mefkud da olabilir.

Her ne hal ise, bir şahısda, harici alanıatı tereddiye-
ye rastgelmekle o şahsın haleti ruhiyesinin gayri tabii 01-
dugıına hükmedilemez.

4 - Mücrimlerde rastgelinen tereddi alamatının kes-
~et.i: Bir çok statistikler, mücrimlerdeki mubtelif marazi
ırsıyet amillerinin nisbetinin ehemmiyetini meydana çıkar-
mışdır .
. Alkolizmin rolü bilhassa büyükdür. İtalyan mektebi
ı~e. sar'anın ehemmiyetini fazla mübalağa etmişdir: Fren-
~n~n rOlü,git~ikçe daha korkunç bir şekil alıyor ve fren-
gı akkındakı tetkikatm ilerlemesile artıyor.

Verernin tesiri gayri kabili ınünakaşadır.
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Muhtelif tereddilerin iştiraki, bu tereddiler bila tefrik,
_yacinayet, ya intihar, ya ateh, ya nevroza şahsı müsap eder-
ler. Cinneti ahlakiye ki irst caniliğin mücerret bir tezahü-
rüdür, daha ziyade ilkah halinde ebeveynin haleti tesem-
mümiyesile alakadar gibi gözüküyor. .

II. Cinayetin irsiyeti

Canı aileler: Amerikada, yüksek içtimat muhitlerde ve
rnücrlmler arasında yapılan müvazi tetkikat. Jukes, Chretien,
Kerangal, Kallikak; Sero'ların cinat hanedanı

Statistik:
Jukes ailesi: 834 ahfad, bunlardan 709 tanınmışdır.
Serseri: 106
Dilenci ,sefil 206
Ahlaksız 181
Canı 76
Namuslu adeddilen 140

""'704
Chretien ailesi (Doktor Despinne'nin müşahedesi)

Jean Chretien 'in 3 oğlu olmuşdur.
1 - Pierre katil: 1 oğlu katil
2 ~ Thomas'nın 2 katil oğlu 1 küçük oğlu hırsız nük-

seci mücrim
3 - Jean'ın 7 çocuğu olmuşdur: 4 oğlu hırsız, 2

kız hırsız, bunlardan birisi de 2 katil, 4 hırsız doğurmuş-
dur. Kızlardan birisi cinayet maddesinden. idama mahkum
birisini doğurmuşdur. [1]

Aile Sero: Tanınmış -310·ahfad (İsviçrede, doktor Joer-
ger'in tetkikati)

Küçük yaşında ölen: 74
[ı1 Famille Sera.
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çoeuk iken ölen: 29
207 kahil arasında:
Yüzde 19 namuslu telakkı ediliyor.
Yüzde 12 si mücrim.
Yüzde 41 serseri.
Yüzde 28 dilenci ve ahlaksız.
Bunlar arasında 81 deli, veya sahafeti akliye musabı

bulunmaktadır.

** *


