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Cürmün kısa tarihçesi

Mücrim üzerinde ilk etüt Lombroso ile başlar. Lom
broso, nun elli sene evel İtalya hapisanelerinde mücri
ler üzerinde yaptığı tetkikat ve etütleriyle Positivist me
tebinin banisi olarak tanılır. fiziyonomiye çok ehemmiy
veren müdekkik fiziyonomice yeni bir mücrime tesad
ettiğini ilan etmişti. Lombroso'nun ismi, mücerrct etütl
ve tetkikatırıdan dolayı, ictimai tarihe karıştığına şüp
k-Imarnakla beraber son etütler, Lornbroso'uun antrepolog
sahasında büyük hatalara düştüğünü gösteriyor.

Lombroso gayri icfimai tavru hareketlerin esbap
avamili fertleriri kendileridir diye iddia etmiş. fertleri
dejerıere, epileptik, atavıst ve umumiyetIe aklen has
oluşları neticesidir ki kendilerini cürüm işlerneğe sev
edermiş. ferri ise cürmün esbap ve avamilini ferdin etr
fını ihata eden içtimai kuvvetlerde. muhitte aramış.

• Muhitin ferd üzerindeki kuvvetli tesirinin bugün idr"
edildiği muhakkaktır. ferdin suç işlemesinde en mühim a
muhit olmakla beraber bizzat ferdin kendisini bu sahan
temamen haricinde bırakamayız. Çünkü aynı muhitin tesi
altında kalmış müteaddit fertlerin aynı hareketlerde bulu
madıkları görülüyor. Binaenaleyh bunu da ancak
suretle tarif edebiliriz: fertler; kendilerini ihata eden içt
rnai kuvvetlere, muhite, telkine, terbiyeye, hülasa hal
rtıhiyelerinin teşekkülüne göre hareket ederler.
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Bu etütler neticesinde ceza kanununun hazırlanışında
e tatbikinde tebeddülat olmiya başlamıştı. Lombroso'dan

vvel Movel, fransada, 1857 senesinde, cürmü dejenere
~ırnıya başlamıs fer.!lerde . işaret etmişti. Suç işleyerılerle
ahikadar olmak ve uzerlerınde etüt yapmak üzere (Clini- •
que psychologique) Ruhiyat klinikleri vardır. Bu müesse-
lerde suçlu çocuklar üzerinde pratik etütler yapmayı ilk
defa kabul eden memleket Amerikadır.

1899 da Amerikada başlıyan bu pratik usulün, 1905
de ıngilterede ve 1908 de Cenevrede tatbik edildiği
görülür.

Suçlu çocuğun ilmi ve fenni etüdü:

1899 senesinde içtimaiyatla meşgul bazı kadınların
tavassutu ile Şikagoda bir çocuk mahkemesi teşekkül
etti fakat çocuk pesikolojisine layıkiyle vakıf olmadıkların-
dan .dolayı çocuk mahkemesi arzu edilen neticeyi vere-
me~1. ".e ..za~anın iuhiyatcısı tanılan Vilyam Ceyms'ın
tavsıyesı uzerine çocuk mahkemesi ile yakından alakadar
olacak .ve onunla teşri ki mesai edecek bir psikopatik mü-
He~esıne luzum ~örüldü ., Bu mü.sseseler ı». Willıam

ea ey tarafından ıdare edılecekti
ediı~merikadaki bu nevi müesseseler üç devreye taksim

Se .(~) ~.Ç09.1915 senelerinde Şikago Piskopatik müesse-
Sını gor" ..uru?

(2)19151921 lerirıd 'k"mü ' . sene erın e i ıncı devre başlıyor. Bu
esseselerın t d' ~ " Atnes ' mevcu ıger ıçtımaı müesseselerle teşri ki
aı ederek i kÇocuklar" . suç u çocu lardan maada anormal ve normal

uzerınde etütler yaptıklarını göı ürüz.
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(3) 1921 senesinden sonra Amerikada

Wealth », « Cumhuriyet Sermayesi» namı altında
müessese teşekkül ederek memleketin her şehrinde tatbi
klinikleri tesis etmiş. Vucude getirilen psikolojik müess
ler içinde Dr. Douglas Thom tarafından Boston şehri
küçük çocukların üzerinde tetkikatta bulunmak maksadi
"İtiyat Kliniyi , adında bir müessese tesİs edilmiştir.

Bostandaki çöcıık mahkemesinde ilk defa olmak üz
hakimlik eden Harvey H. Baker'dir. Vefatında nam
tezgar için (Hakim Beker) müessesesi kurulmuş ve Dak
Healey de bu müesseseye müdür tayin edilmiştir.

Ceza kanunlarında tatbik edilen metotla, fertler ne
işlernekten menedilebilir ve ne de suçun önüne geçileb
Çocuk mahkemesi ise ceza hakkındaki eski düşünce
kısmen önüne geçebilmiştir.

Çocuk:

Çocuğu bir külolarak tetkik etmek mecburiyeti
dır. Tesiri altında kcldığı amiIleri, muhiti, ebeveyn i, te
ettiği şahısları, eşyayı ve saireyi nazarı itibare almak şa

Çocuğun muhitine karşı gösterdiği lakaydiden ve
huysuzluklardan dolayı mahkemenin yapamiyacağını psi
loji, ve piskoanaliz ifa eder.


