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Suçlu çocuklar

Yaşadığımız cemiyet içinde bazı hastalıklar
vardır ki: mikrop gibi bir tek amilin veya
herhangi bir zehrin neticesi değildir. Bir çok
sebeplerin, sosyal bir çok amillerin ortaya
koyduğu bu çeşit haştalıklara sebep bizzat
cemiyetin kendisidir. Onun için bunlara sosyal
hastalıklar diyoruz, ve bunların sosyete hayatı
tekamül ettikçe arttığı, cemiyetin düzeni bo-
zuldukça sıklaştığını görürüz. Suçlu çocuklar da
sosyal hastalıklar sınıfındandır.

Sosyetenin tekümülünün, tekamülün bağlı
olduğu külfet, darlık ve yorgunlukların artır-
dığı bir ızdıraptır. Çocuk suçları medeniyete
bağlı onun icat ettiği bir şeyolduğunu eski
çocuklarda bu halin az görülmesi, hatta köy-
lerde şehirlerden daha nadir bulunması, hayat
darlığı daha fazla olan memleketlerde hayat
kavgası daka az olan memleketlerden fazlalığı
ile sabittir. Hele bir dert olarak meydana gel-
mesi; terbiyecinin, doktorun, hakimin nazarı
dikkatini celbetmesİ. Bütün dünya muaşiretini
altüst eden 1914 savaşından sonra meydana
çıkması ile sabittir. Çocuk suçlarının artması-
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nın sebeplerini araştıranlar diyor ki : Eski sos-

yetede ihtiyaç azdı. İnsanlar yaşarnalarına lü-

zumlu olan şeyleri kolayca temin ederlerdi.

Medeniyet bir taraftan ihtiyaç denilen şeyleri
çoğalmış diğer taraftan da temin yollarını güç-

leştirmiş ve daraltmıştır. Ayrıca insan gün geç-

tikçe, medenileşip, aklı, fikri ile yeni yeni şeyler

öğrendik çe ihtiyacı olan şeyleri daha kolay;

daha yorgunluksuz tedarik etmek yollarını ara-

mıştır. Ihtiyacların çoğalması kol kuvvetine
kafa kuvvetlerinin katılmasını, ananın ve ço-
cuğun babaya yardımını icabettirmiş ve ailede

iptidai sistem yerine sosyal bir sistem hakim
olmuştur. Her bozulan sistemde görülmesi tabii

olan neticeler dünya gidişinin değişmesinden
yani müstait ailelerde çocuk suçu denilen içti-
mat bir davanın ortaya çıkmasının sebebidir.

Çocuk insanlığın temeli, her ulusun güveni

olduğuna göre suç gibi sosyal bir gayrı tabiilik

göstermesi meselenin yalnız adliyeyi alakadar
eden bir dava şeklinde kalamayıp, ahlak ba-

kımından, ekonomi görümünden de tetkike de-

ğer bir bahis olmuştur. Tesir itibarile yalnız

tetkike değer değil, doğrudan doğruya ahlak
ve ekonomiyi sarsan bir hastalık olarak da

meydana çıkmıştır. Çoçuk suçu bu itibarla her
yurd seveni düşündüren. ber ulus severi hare-

kete getirmesi icabeden bir yurd severlik bor-
eudur.

Çocuğun sinir sistemi bütün diğer sistem-

lerinin nazımıdır. Ruhi sisteminin hassasiyeti

ana rahmine düştüğü vakitten değil ana ile

babanın birleştikleri dakikadan başlar ve bun-

dan başka ananın ve babanın hırçmlıklanndan

ana ve baba olacağı zamana kadar geçirdikleri
değişiklikler, ahlak. ve seeiyeleri de döllerinde

görülecek tir. Hamile ananın ruhunda, vücudunda

husule gelen her değişiklik, her zaaf, her has-

talık çocuğa tesir eder. Çocuk bundan başka

ana ile babanın dirlik düzenllğinden, muhabbet

ve nefretinden, alkol, frengisinden müteessir

olması söz götürmez hakikatlerdendir. Gözünü

dünyaya açan çocuk etrafında gördüğü, bolluk

veya sefaletten harp, ihtilal ve muhaserelerden
hisse alır,

Veraset öyle bir yoldur ki her ferd sırtında
onun ağırlığı ile dünyaya gelir. Bir bilgenimiz,
insanlar veraset yükünün altında ezilmeselerdi

yer yüzü cennet olurdu demiştir.

Arsıulusal bir sosyolog: medeniyetlerin ikbal

ve gerilemeleri, milli servetlerinin artıp eksil-
ınesi, kültürel varlıklarını vezniyetlerini idare

eden amillerde aramak lazımdır diyor.

1914 Genel savaşından sonra çocuk suçla-
rının her göze çarpacak bir surette artması

neticesi olarak her memleket suçlu çocuklara

mahsus müesseseler açmıştır. Suçlu çocuklarda



yapılan incelemeler çocuk suçlarında yalnız
sefaletin amil olmadığını, umumi yaşayıştaki
değişikliklerin, insanların harpte maruz kaldık-
ları heyecanların, şehirlerde ahlak kaidelerine
karşı olan bağlılığın gevşemesinin, bu cinsten
çocukların babalarını harp te kaybetmelerinin
bu derdin belli başlı sebepleri arasında sayıl-
maktadır. Bundan başka 1914 ten evvelki insan

yaşayışı ile ondan sonraki yaşayıs arasında çok
derin farklar doğmuştur. O vakte kadar köy-
lerde kelimenin bütün şümulile Matriarcol bir
sistem vardı. Köyde babanın, ananın, çocuğun
vazifeleri muayyen sınırlarla ayrılmıştı. Harp
bu düzeni bozmuştur. Köylü askerden dönerken
köyüne yorgun bir vücut .getirmekle kalmamış
geçtiği memleketlerden, gördüğü şehirlerden
öğrendiği bir çok yeni ihliyaçları da beraberce
getirmiştir. Bugün her memlekette köy şehrin
küçük bir nümunesidir. Bu da hayat yükünün

artmasını, çalışmak zaruretinin Iazlalaşmasmı
mucip olmuştur. Her halde muhakkak olan
çocuk suçlarının sebebi bir değil, müteaddittir.
Bu sebepleri n bir çokları Içtimat bünyenin sar-
sılmasının neticesi olduğu gibi bir çok çocuk-
larda yeni yeni öğrenilen psikolojik tahlillerin
aydınlandığı cihetlerde mühim roloynar. Ferdi
psikoloji denilen yeni bir ilmin bilgini olan

.Alfred Adler şahısların hayatlarında, istidat

ve temayüllerini idare eden melekatı akliyesi
kadar uzviyetindeki azanın bilhassa his yolla-
rının mühim rolünün her şahsın hayatında ha-
kim olduğunu mevcut istidatlar yanısıra ben-
liklerinde bir kalp zafının veya ciğerlerindeki
herhangi bir arısanın ve bilhassa işitme, görme,
koku alma hislerinin eksikliği neticesi ruhi-
yatlarında binnetice bir eksiklik, beceriksizlik,

atalet ve buna benzer şeylerin ortaya çıktığını
mesela bu zayıf olan azasının şahsın ruhiya-
tında bir eksiklik bır aşağılık hissini doğurdu-
ğunu iddia ediyor ve buna Sentimeni d'inferi-
orite diyor, şöylece izah ediyor: Kulağında işitme
kusuru olan hir şahıs kendisini sakat hisseder
ve hayatının her cihetinde bir sakatlık onun
göstereceği faaliyetlere engelolacağını tevehhüm
eder.lstemediği için hocasının dersini dinlemeyip
tahsiline devam edemiyeceği kanaatine, hesap
istidadımn azlığı yüzünden hesapta muvaffak'

olamayacağı m düşünerek bu zaf onun ilerleme-
sine büyük bir engelolacağını düşünerek ümit-
sizIiğe düşer ve hayatta derslerinde muvaffak
olamayan, san'attan zevk alanıayıp işinden so-
ğuyan çocuklarda bu çeşit, azada vazife eksik-
lerinin çok mühim roloynadığını iddia ederek
Seniimetıi d'inferioi"iıe sine mağlüp olmuş in-
sanlar diyor ve bu çeşit insanlar bu eksiklik
bislerini yenmek için zaman, zaman gayret gös-
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terinler ve mesela kulağında bir arızadan dolayı.
zaf olan çocuk müzik öğrenmeğe heves eder.
Dilinde rekaket gösteren avukat olmak, gözünde
görme kusuru olan ise resime merak gösterir.
Bazan gösterdikleri bu gayret ile eksikliğe rağ-
men muvaffak olurlar. Bunlar eksikliklerini
taviz etmiş cotnpeuse etmişlerdir. Bazan bu
eksik,liği cotııpeuse etmelde kalmazlar o eksik

doğuşlarına rağmen gösterdikleri fazla gayret
ile, rekaketine rağmen Detuostlıen gibi bir hatip
sağırlığma rağmen Bethouieıı gibi hir compo-
sileur olurlar, Halbuki taviz edemeyenler ek-
siklik, aşağılık duygusuna mağlüp ve c,emifet,
içinde bir işe ya'rama~ bir malılük olacaktır ,
diyor. Binaenaleyh bir çocukta yalnız akıl me-
lekelerini 'ölçmek kafi .değil his yollarını, aza-
sının kuvvet v.e kudretini de ölçmek lazamdıe.
~ğer çocukta herhangi bir zaf varsa terbiyeciye.
düşen onun eksik olan hissine mağlfıp olmasına
mani olmak ve aynı zamanda çocuğun zaman
zaman göstereceği .gayrete yardım etmek, eğer-
bu eksiklik gay,ret ile 'yardımla kabili taviz
değilse şahsın, çocuğun mesleğini o eksik olan
uzviyetin gayretine lüzum göstermeyecek başka.
bir mecraya çevirmek lazımdır.

Bazı çocuklarda suç baba veya ananın suç-
Ianının veraset yolile hakimiyeti netice13id,ir~
Çocuk .babanın suça başladığı yaşta suç işler-

burada çocukta adeta bir suç işleme hastah-
ğile doğduğu görülür. Bu çok eskidenberi ru-
hiyatcıların dikkatını üzerine çekmiştir. Meşhur
Ttıren hocası Lotııbroso suç erbabının bilhassa
canilerin suçlarmı yaradılışlarının icabı olarak
yaptıklarını, bu adamların doğuşlarında ruhla-
rındaki çarpıkhk lar doğduklarını kafalarının
doğma olarak gayrı tabiilikler gösterdiklerini

uzun uzadı ya sayarak cinayetlerinin bir hasta-
lığın salk l olduğunu iddaa etmiş ve bu gibile-
rin hapishanelerde değil hastanelerde tedavile-
ri icap et~iğini iddaa etmiştir. Çocuk suçların-
da bir akıl eksikliği bir aptallık budalalık,
i·

ahmaklık, erken bunaına Ievkalade inan kabili-
yetj ile malül bulundukları bütün İstatistiklerin
bir ağızdan söyledikleri bir hakikattır. Bazıla-
rında ise zekü, idraklarında bir bozukluk veya
eksiklik olmadığı halde şahsi doğuşundan si-
nirli olur, psikopattır. Bu çocukların bütün

hayatları bu gayrı tabiilik içinde tezahür gös-
terir. Bunlara geri kal mış, arieree veya ~-
neti ahlaki ~ıulü,@egenere):ıeriz. Muhabbet
duyguları çok kıttır. Gayet hodbindirler her
işte şahsi menfaatlarını ararlar, insaniyet, hayır,
gayrendişlik aliruisıne anlamadıkları mefhum-
lardır. Muntazam bir hayatları yoktur her işte
maymun iştahlılardır. Her şeyden kolay bıkar-
lar. Hayatlarında heyecan ararlar. Ve heyecan
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onları sarhoş eder. Hayvanlara. karşı gaddar

etraflarına merhaıııetsizIikleri meşhurdur. mun-

tazam bir akıldan ziyade hayatlarını sergüzeşt-
lere kaptırırlar, palavra, yalana düşkündürler.
Bunun için bu gibilere ahlak mecnunu demiş-
lerdir. Ve eskiden 'ruh hekimleri ruhiyatta

bunları daha eyi ayırt etmek için ruhi mele-
kelerimizin kaynağı olan beyinde zeka mınta-

kas ı yanında bir de ahlak ınıntakası kabul

ederlerdi işte meşhur Lombroso da bunlardan

biridir. Ve onun için hırsızlıkları, cinayetleri

ahlaki bir cinnetin neticesi olduğunu ileri sü-

rerek suçları mazur ve suç işlemeğe mahkum
bir hasta olarak kabul ederdi.

Çocuk suçlarında bazan sebep doğrudan
doğruya ana babasının çocuğun kabiliyetini,

iatidadını az çok bildikleri halde çocuğu bece-

remeyeceği bir işe koymak, veya okuma lsti-
dadı olmıyan çocuklarından muntazam bir oku-

ma istemeleri neticesidir. Çocuk ilk zamanları

mektepte ise okuma ister, san'atta ise zevk-

alarnamasma rağmen san 'ata devam arzu eder

fakat ya istidat azlı ğı veya akıl eksikliği veya

zevk alarnama çocuğu gün geçtikçe bulunduğu
yerden soğutur, çocuk günün birinde işini me k-

tebini asmağa başlar, kaçar sokağa düşer, ve

bunları da bekleyen akıbet suçtur. Bu da bu

gün ruhiyattan doğmuş ve ekonomiye kadar

tesirini göstermiş bir yeni ilim var, buna psi-

koteknik diyorlar. Psikoteknik demek, şahsın

melekatını ölçerek. Fabrikada ise mevcut işler-

den en çok becerebileceği şubeyi tayin etmek

mektepte ise en çok becerebileceği ilim sınıfını

tayin eden bilgidir.

İlimde psikoteknik çocuğu bünyesine, isti-

dadına, zekasma en çok uyan yola sevkederek

diğer lüzumsuz yorgunluklardan korumak, fab-

rikada ise en çok bünyeliline uyan tezgaha yer-

leştrrmek, ve bu suretle işlere en çok verimi
rendemeni temin etmek demektir. Ekonomi de
raiioııalisatioıı denilen ilim işte buradan çık-

mıştır ve bu yolun sanayin ilk banisi, kendi

ismile anılan sistemi kuran Taylor dur. Bilhassa

nakil vasıtası kafalarında çok ehemmiyetli bir

yer tutan sanayi buhranlarında grevlerde

önemli bir ehemmiyeti olan bu nokta çocuk

suçlarında ayni derecede mühimdir.

Şimdiye kadar oları sözlerimi biraz da ra-
kamlarla göstermek isterin. Colin adında bir

Fransız hekimi suçlu çocukların 70 % nin ruhi

gayrı tabiiliklerle gösterdiğini ancak °io 30 nun
n~rmal bulunduğunu, Blondelle, H el/yer gayrı

t~biilerin 87 % tabillerin ofo 13 olduğunu iddaa

ediyor.
Paul Vesi ismindeki bir Belçikalı adliye

çocuğu diye yazdığı bir kitapta, Yulses Adında
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bir Holandah alkoliğiıı zürriyetinden gelenlerin
106 sırıın serseri 206 sının dilenci 181 nin ah-
laksız 74 ünün cani, 140 ının muhtelif diğer
suçlar işlemiş olduklarını yine ayni kitapta
1870 de yaşamış bir psikopatın 2000 kişilik
zürriyetide 500 normal, 1500 anormal bulmuş.
Bulmuş. Bu 1500 den 197 si suçlu, 350 dilenci,
440 sakat alkolik, 50 fahişe 213 ahlaksız görmüş,

muhtelif Amerika suçlu çocuklar mekteplerin-
de bulunan 1589 çocuğun fişleri gözden geçiri-

Iinee, 577 sinin babalarının sarhoş olduğu, 216
sınm 14 yaşından evvel babalarını kaybettik-
leri, 219 unun analarının dışarda çalıştıkları"
248 inin anadan yetim, 614 ünün ana ve baba-
dan yetim 216 sının gayrı ahlaki yerlerde ya-
şayanların evlatları oldukları görülmüştür. Bu
çocuklardan 1161 sinin içki içtiği, 548 sigara
kullandığı 450 çocuğun suçlarını sarhoşluk yü-
zünden işledikleri tesbit edilmiştir. Demek olu-

yor ki, çocuk suçlarında çocuğun ve ailesinin
sağlık bozuklukları sebebi yanı sıra, sosyal
ve ekonomik vaziyetlerinin de tesiri var. Me-
sela bu istatistik bize ana şefkatinden mahru-
miyetin, sosyal kaidelere uygun olmayan yer-
lerde yaşamanın, ekonomik olarak anasının dı-
şarda çalışmasının, ana ve baba kontrolundan
mahrumiyetin rollarını gösteriyor. Pariste Fon-
get isminde bir mektep vardır. Buraya suçlu,
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anormal çocuklar alıııır bu mektebin doktoru
olan doktor Rubiııouiiclıe mektepte mevcut ço-
cuklardan 146 sının düzensiz aile evlatları 01-
duğunu söylüyor.

Bütün bu sebeplere katılan ve son zaman-
larda gerek sağlık ve gerek sosyal ve ekono-
mik sebeplerden ayrı olarak ortaya atılan, bir
sebepte sinemadır. Büyük şehirlerde bazı sine-
malar var ki bunların gösterdikleri filirnler Ame-
rikan avantör ve cinayet filimleridir. Bu çeşit
Sinemalara çocuklar çok meraklıdır. Bir defa
çocuğun ruhundaki fazla heyecan arzusu sani-
yen bu filimlerin mevzulanındaki ölçüsüz kah-
ramanlık, salisen mevzuları baştan nihayete
kadar mütemadi bir tecessüsü mucip olacak
şekilde tertip edilmesi. çocuğu buralara diğer
Iilimlerden fazla çeker. Ve çocuğun ruhunda
gördüğü bu kahramanlıkları tekrar etmek, bu
Ievkaladelikleri yapmak hevesini uyandırır.
Unutmayalım ki çocuk psikolojisinde, kalıra-
manlık, gösteriş, hakimdir. Bu ciheti inceleyen
Rouvroy bu çeşit sinemalar çocuğun ruhunda
çok kuvvetli bir yer tutan taklit hissini gıdıkJar
ve bu gıtıklama hiç umulmayan bir çocukta
günün birinde bir suçun amili, saiki olur diyor.

Suçlu çocukların genel savaştan sonra ço-
ğaldığı muhakkak olmakla beraber ondan ev-
vel.de vardı. 1878 de Ingilterede çocuk suçunun
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ayrı bir bahis olarak mütalaa edildiğini, hü-
kümotin bunlar için de çareler düşünmesi tek-

lif edilmiştir. 1887 de Amerikada ilk çocuk

mahkemeleri kurulmuştur. Bundan sonra ço-

cuklar için ıslah mektepleri açılmış, İsveçte
buna benzer müesseseler kurulmuştur. Alman-

yada, Avusturyada, İsviçrede gayrı tabii ço-

cuklarla .suçlu çocukların ehemmiyetle tetkik

edildiğini görürüz. Fakat bu günkü görülen

suçlu çocuklar enstitülerile çocuklara mahsus

mahkemeler 1900 den sonra Avrupada teşkil

edilmiş ve genel savaşından sonra Avrupada
her ınemlekette bu mahkemeler taammüm et-
miştir.

Cemiyetin çocuklara mahsus açtığı mahke-
meler çocuğu muhakeme edip suçuna göre bir

ceza vermekten ziyade onun hangi saiklerle

suç işlediğini araştıran ve bulduğu neticelere

göre ıslah yollarına sevkeden bir teşekküldür

ve bu husus bu gün Amerikadan sonra Belçi-
kada çok ileri gitmiştir.

Çocuk mahkemeleri suçlu çocuğu ilk

önce müşahede mektebi denilen yere gönderir,
burası bu işin mütehassısı olan ve daha ziyade

asabiye ve akliye mütehassıslarının idare ettiği
bir müessesedir. Dört şubesi vardır. Gelen ço-

cuk evvela birinci kısımda bünyevi bir mua-

yeneye tabidir. lkinc( kısımda ak li melekeleri

muayene odilir, üçüucu kısım psikoteknik la-

boratuarıdır. Burada en zivade müstait olduğu
istidat ciheti ölçülür 4 üncü kısım Ortopbonie
şubesidir. Muayeneye gelen çocuğun bünyevi

arızası ve Bine! - Siııioıı mikyası ile akıl yaşı

tayin edilir.Malüm olduğu üzere insanın sin yaşı

ile akıl yaşı arasında fark vardır bir çocuğun

sin yaşı mesela dört olduğu halde akıl yaşı-

nın 6-7 olması mümkündür ve bu çocuklara

sür normal çocuklar derler. Bunun aksi de ola-

bilir. 8 yaşında bir çocuğun akıl yaşının bu-

nun pek altında kalması mesela sekiz yaş ye-
rine dört yaşında bir çocuğun zeka ölçüsünü
göstermesi mümkündür. Ayni hal büyüklerde
de vardır. Ve bu suçluların mühim bir kısmı
akıl yaşı hakiki yaşının çok aşağrsında görü-

lür. Ve bundan dolayı umumiyetIe ceza ka-
nunlarında suçluya ceza tayin ederken sin ya-

şına göre değil akıl yaşına göre ceza vermek

esası ittihaz edilmiştir. Suçlu çocuklarda iki
yaş arasında fark çok açık görülür. Çünkü yu-

karda da bir "az bahsedildiği veçhile suçlu ço-
cukların mühim bir kısmını abdal, budala gibi
iradesi kıt malılüklar teşkil eder. Bu itibarla

çocukları Binet - Siııiotı ölçüaile muayene etmek

ayrıca mühim bir mecburiyettir.

Psikotektik laboratuvarının bir ismi de
Orienioiioıı pro[esiollelle dir yani san 'at ehli-
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yetini tayin yeri. Her şahs zeki kuvvetlerin-

den ayrı olarak bir takım istidadlarla doğar.

Bazı çocuklar küçüklüklerinden itibaren aşi-

kar olarak bunu gösterirler göstermiyenlerde
ise hususi ölçülerle bunları araştırmak tayin

etmek ve ölçmek ve bulunan istidada ve onun

ölçülmesine göre işi tayin etmek mümkün-

dür. Bu husus evvela tabii insanlar için icat

edilmiştir. Ve mucidi de evvela, Holmogren
isminde bir Isveçli, şimendiler dok torudur. Bu

ad3.U1 bazı tren kazalarını tetk ik ettiği vakit

bir çoklarında serbeste delalet eden yeşil ile

kapalıya delalet eden kırmızı rengin tefrik edil-

memesi yüzünden hasıl olduğuna dikkat etmiş ve'

kazayı yapanları muayene ettiği vakit kaza sa-

hiplerinin bu iki rengi ayırd edememek hastalığile

hasta olduklarını görmüş ki bu hastalığa hekim-

likte Doltonisme derler. İşte buradan fabrika-

larda amelenin zekasını, kabiliyetini muhtelif

san'at istidadmı ölçmek usulü icadıydı. Bunun

için laboratuvarlar kuruldu bu laboratuvarlar

muhtelif istidadları muhtelif hecerikleri, işin
istediği muhtelif kabiliyetleri ölçecek aletler
keşfedilmiştir. Laboratuvarlar ilk önce Ame-

rikada kurulmuş sonra Avrupaya geçmiş vebu
gün insan hayatı ile alakadar olan, şöför, trauı-

vay kondoktoru tren şöförü. Umumiyetle taksi

şöförlerinde bu muayenelerden geçmek usul
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tutulmuştur. Başlı başına bir ilim olan bu

laboratu varların ana yollarından geçen sene

akıl hıfzıssıhhası kurumunun kongresinde bir

azıcık bahsetmiştim. Bu usul iki başlı faida

temin eder. Bir taraftan kazaların önüne geç-

meyi diğer taraftan fabrikada ameleden nakil

vasıtalarındaki işçilerden en düzgün ve en çok

ve en ince işi temin eder ve bu gün tıb alanın-

dan ekonomi alanına girmiş ve Ratioııalisme
denilen bilginin esasını teşkil eden de budur.

Suçlu çocuklarm müşahede mektebindeki vazi-

yeti ise bir suc işleyerek gelen çocuğun
neden suç işlediğini araştmrken onun san'atma

uyamayan taraflarını meydana koymak, ve mev-

cut istidad ve kabiliyetine göre tedavi yolunu

çizmek için istimal edilmektedir. 4 üncü kısım
Ortoplıoııie dir. Nasıl kırık neticesi kısa kalan

bir ayağı uzatınak, bozuk bir burnu düzeltmek
için Ortopedie denilen bir tamir yolu varsa,

kısa akıllı, ahlaki bir dalalet gösteren ruhunda
suça karşı meyl olan bir çocukta ortopedideki

usuller gibi eksiği tamamlama yolile tatbik

edilecek çareleri yolları ve bunların tatbik şek-
lini gösteren yola Ortoptıonie derler. Ortofoni-

nin suçlu çocukları doğru yolda yürütmek
cemiyet için zararlı bir mahlüktan, yararlı bir

vücut yapmak için kullandığı usuller, istidadına

göre bir atelyeye yerleştirerek bir san'at sahibi
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bu çocuklardan 8 yaşından evvel girenlerde

çıktıktan sonra tekrar suç erkeklerde 12 %
kızlarda 19 oto yaşından sonra girenlerde erkek-

ler de 9 "t« kızlarda 6 % dır bu cetvel suçlu

kızlarda gerek sekiz yaşından ve gerek sekiz

yaşından sonra ortofoniyle daha müsait olduk-

larını, erkeklerde ise çocuklar mümkün mertebe

ilk yaşlarda vücutları yıpranmadau ruhlarında

suça karşı alışıklık olmadan terbiye altına

alınmalarının ebemmiyetini gösteriyor her mem-

lekette bu insanı harekete memleketimiz lakayd
kalınannştır. İstanbul şehirinin ve onun kıymetli

idarecilerinin bimmetile bu çeşit çocuklara

mahsus bir mektep açıldığını ve bunun da

hayırlı işler gördüğünü görmekte ve büyük bir

zevkle işitmekteyiz. Bu küçük nüvenin inkişaf

edip daha geniş bir alanda faaliyetini görece-
ğimizden eminim. Bu sene sağlık bakanlığı

Bakırköy Akıl Hastalıkları müessesesinde geri

ve akıl hastalıklarile malül çocuklara mahsus

modern bir paviyon yaptırarak suçlu çocukların

suçlarında en mühim amil olan hastalıklarını

iyi etmek için gösterdiği şefkat tam yerindedir.

Memleket yaptığı fedakarlığın tam yerinde pek

yakın bir istikbalde görecektir. Bu ihtiyacı
erkenden gören ve onu erkenden karşılayanlara

karşı burada teşekkürü bir borç bilir ve akıl
ve sinir hekimliğinin inkişafı ve modern bir

.
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kılmak, bilhassa zıraat işlerinde ihtisas sahibI

yapmak ve bunun için de ya bu yolda bir

kurumun işlettiği bir çiftlik de işletmek ve
yahut çocuğun hem çifçilik sınıfında ihtisasını

temini düşünürken her çocuğa birinci derecede

yoksul bulunduğu aile şefkatından mahrumiyeti

ve bu mahrumiyetin onun ruhunda yaptığı

inkisarı tamamlamak için bu çeşit çocukları

terbiye etmeği kendine iş edinmiş olanlar nez-

dine yerleştirmek ile temin ediyorlar. Bu son

şekilde bir kaç köy ve bu köy halkından bazı-

ları bu hususta aydınlatılıyor ve nezdlerine bu

gibi çocuklar veriliyor çocuk bir taraftan müh-

tae olduğu bir aile kucağına kavuşuyor diğer

taraftan bir mektepte bulunmaktan mütevellit
kayttan kurtuluyor ve ayni zamanda çiftlikde

yaşıyor veya çiçeketlik ederek hayatını faideli

bir mecraya sokmuş bulunuyor. Görülüyor ki

suçlu çocuk zannedildiğinden çok önemli bir

mevzudur. Ve her memleket bu önemi tasdik
etmiştir. Şimdiye kadar bu yolda çalışmadan

alınan neticeler çok parlaktır. Eski olmasına

rağmen bize oldukça bir fikir verebilecek bir

İsveç istatistiki Oslo suçlu çocuklar enstitüsü-

nün 1900-1920 arasında girip çıkanlardan

2762 çocukta tutulan istatistikte (800) erkek,

962 kızdan, serbest hayata katılanlarda erkek-

lerde 32 % kızlarda 45 % tekrar suç görülmüş
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şekilde ilerlemesi için her türlü fodakürhğı
yapan Cümhuriyet Türkiyesinin bizi med..eni
memleketlerin bütün hareketlerine uyduran
her eksiğimizi yerinde ve yolunda yaptırdığı
için her gün ona bir az daha artan bir minnet
ve şükran borcu duyuyoruz.


