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iX.
Suçların Te'fsiri ve Tahliır

Katİl Fİ'Iİnİn Psikolojisi:

Katli işlemiş bir mücrimesas itibarile diğer mucnrn.
lerden - pek farklı değilse de, psikolojik halleri tamamil
başkadır. Yalnız şunu itiraf etmeliyiz ki, herhangi bir ferdi
ruhi hayatı hakkında tam bir malürnat almak henüz im
kan haricindedir. Ve zaten bir ferdin psikolojisini tetki
ederken gayemiz esas vasıflarını öğrenmektir. O vasıflar
ferdin hayatında izler bırakarak ferdin şu veya bu halind
ve ef'alinde kendilerini gösterirler. Şehir katillerinin bi
çoğu tahsil ve terbiye görmemiştir. Hakiki katillerin men
sup oldukları cemiyetteki temaslarının mahdut olması yü
zünden harici dünya ile içtimal münasebetleri o nisbett
azdır. Hassas bir katil daima hasmının ruhunu ve düşün
eelerini bildiğine kuvvetle kanidir. Bu his ve kanaat katil
de baki kaldıkça kendisinin arzusu hilafırıa işlediği ilk cür
me başka bir cürüm ilavesine saik olabilr.

Gafle! : Kendini aldalmak: - ,

H~r mücrim, bilhassa her katilin hayatta yegane teselli
gaflettir, yani bizatihi kendisini aldatmaktır. Oaflet mücri
min kullarıdığı psikolojik silahların en kuvvetlisidir. B
psikolojik 'silah sayesindedir ki, kendisini .avutrnaya çalışır
Tevkifhaneye atılen bir .. mücrimin bir zaman için işlediğ
cürüm cezasından kurtulması veya cezanın c tahfif edilmes
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için Allahın ve peygamberlerin isimlerini huş,u pe. zikredc-
rek dindar olması. ve bu suretle tevkifhanede veya hapis-
hanede kendisine muhayyel bir mulıit yaratarakhakiki
nı~hitin azabını ve cefasını tahfif eder ümidile kendisini
avutması hep gaflet prensibine istinat eder. Mamafih bu
ümitleri boşa çıktığı ve kınldığı gün, diğer mevkuflar ve
malıpuslarle teması fazlalaşır ve onlarla dertleşrneğe başlar
ki, bu haL. mahkumzun hali tabiisine avdet etmeğe başla-
dıö-ım gösteren emarelerdir. Kendi cürrnünü başkalarına

b ,

anlatıirken, bulunduğu vaziyet karşisinde cürrnü işlememe-
sine ve başka türlü hareket etmesine imkan kalmamış 01--
duğurlu iddia eder, 'durur. Soııra, diğer mücrim arkadaşları--
nin hikayelerini dinledikçe onlara da hak verrneğe başlar.

Hapishanede yatan mücrümi asıl işğal eden nokta, me-
sela yir.: i sene sonra hapishaneden çıkacağına göre hayatın
kendisine kollarını açık bulunduracağı ve ondan istifade
edebileceği ve hatta muvaffak olacağı düşünceleri ve bu
düşüncelerde bulduğu tesellidir. Hapishanede kaldığı müd-
detçe ağır hastalık geçirmez ve vücutça zaif düşmez ve
bütün aci tecrübelere ve cefalara rağmen kuvvei maneviyesi
sarsılmazse; hapishaneden çıkması uzun müddet sürse
bile hayatla mücadele etmekten çekinmiyeceğini ve yüzde
yüz muvaffak olacağını düşünmesini ister.

Korku ıztırabı:

Fertleri katle sevk eden evsaftan biri de korku istıra-
bıdır. Mesela, hiç evlenmek niyetinde değiliken bakire bir
kızla cinsi temasta bulunmak vs: onu hamile. brakmağı, kızın
hamileliği~in meydana çık-ması ve orurıle' teehhül etmek.
mec,buriyeti karşısında ka1ınca mustakbel karısına -ve çocu-
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ğuna bakamayacağı korkusu .orıu, hamile bıraktığı kızı
öldürrneğe sebep olabilir.

Bu iktidarsızlık; ehliyetsizlik ve ümitsizlik manevi ol-
maktan ziyade maddi bir meseledir. Binaenaliyh bu vakalar
psikopat ilmiyle uğraşanlardan ziyade tıp alemini alakadar
eder. Ekseriyetle uzun senelerin tecrübesi bu hastalığı tev-
Iit ettiği vakidir, ve hatta çocuklukta hayatın korkunç ve
tahammülü kabilolmıyan bir şeyolduğu fikri, bir ferdi
mücrim ve katil yapabilr. Bu nevi tecrübelerle yapılan.
cürüm pek vahşiyane v« hunharanedir. Bu tıp katillerden
birinin kendisinden hamile kalan sevğilisini evvela zehirle-
rnek istediği ve buna muvaffak olmayınca' biçakla oldür-:
düğü rivayet edilmektedir.

Bu nevi katillerin analanna çok bağlı kaldıkları ve
bunun da küçük yaşlarında aldıkları terbiyeden ileri geldiği
serd.diliyor. Bu bağlılık şu suretle izah edilebilir. Çok
defa babalarını küçük yaşta kayp eden bu gibi katiller
anaların çok nazlı çocukları olarak büyürler; ve nazla
büyütüten çocuklar, kendilerinde hayat ile mücadele edecek
tam itimadı bulmazlar ve hakiki hayatala karşılaşmaktan
mümkün mertebe çekinitler ve kaçarlar. fakat kaça kaça,
bazen ihtiyari ve bazen de gayrı ibtiyari olarak kendilerini
cehennemin ateşine kaptirırlar ve ruhhlarına sirayet etmiş.
bu ateşlerle bir çok masumların kanına girerler.

Bizde katli fi'li:

Diğer bir tip katil vardır ki o da' tehevvür ve fazla
hiddet neticesi elindeki bıçağı veya silahı hasmının vücu-
duna saplar ve tevcih eder. lstatistiklerda gösterdiğimiz
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senede vasatı mevkuf ve mahkum 732 suçlu çocuktan 310 u
'katil filinden mahkum edilmiştir; ve hiç şüphe yoktur ki
bunların yüzde doksanı ani ve mümtet tehevvür neticesi
ve mütebaki kısmı da kan davasından katil filini işlemiş-
lerdir. Bu 310 katil filini işliyenlerin içinde ikinci defa
olarak katilolmuş 20 kişi vardır ki bunlara profesyonel
katiller diye ayrı bir sahifaayırmak lazımdır. Tehevvür
.neticesi işlenen, katillerden bir kaç misal:

1 - Katil kadın :

"Misisin Ayascık kariyesinden Vezirin oğlu sekiz
yaşında Hüseyin, aynı kariyeden İbrahim Ağanın kızı
beş yaşındaki fatma ile kırda koyun otlatırlarken Hü-
seyirıle ,fatma münasebeti cinsiyeyi taklit ettikleri bir
sırada fatmanın validesi Emine kadın yetişerek bu hali

'görmüş ve tehevvürle Hüseyinin üzerine atılarak has-
yelerinden yakalamış, bir eyice de yurduktan sonra
mak'adine değnek sokmak sureti le öldürmüştür. fakat
vak'anın üstünden günler geçtiği Iıalde köyün heyeti
ihtiyariyesi hiçbir tarafa malürnat vermlyerek meseİeyi
kapatmış, sonra nasılsa iş meydana çıkarak tahkikata
başlanmıştır.": ,

Türk Sözü

'2 - Zina ve katil:

"İzmir'de kasabanin Ahmetli nahiyesinin Tatar
.Ocağı köyündeki büyük ve kanlı facia hakkında tel-
grafla malümat vermişim. Aldığım mütemmim izahata

:göre vaka şöyle cereyan etmiştir:
, Kö~de 24 yaşlarında İbrahim namında bir genç

vardır İbrahim evlidir, zevcesi Teslime namında 20
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yaşında güzelce bir köylü kadınıdır. ibrahimin. molla
Ahmet namında bir dayısı, Mürüvvet namı~da .bır ye~:
aesi, bir de dayısının Mustafa namında bır hizmeteisi
~ardır. Bir gün lbrahime diyorlar ki: '

- Senin zevcerı dayının hizmetçisi ile sevişiyor ve
münasebette bulunuyor.

İbrahim; inanmıyor, reddediyor. Haberi verenler
müternmim izahat itasını tereddüt etmiyorlar.

- Hatta yengen Mürüvvet H. onların arasını
bulmuş. Yani vasıtalığı o yapıyor ...

- Ne?.
- Evet, bu böyle!..
İbrahimin kanı beynine sıçrayor. ve betbaht zevç

kendi kendine:
- Öyle ise diyor... ben de kendi kafamca namusumu

temizleyeyim.. Üçünü de geberttikten sonra kendimi
öldürürürn, bu işte böyle. biter ...

ıbrahim, dayısının tarlasına gidiyor. Mustafayı iş
başında buluyor ve hiddetle bağırıyor: -

-' Olan herit! benim kanma tesallüt ettin öyle mi?
Bu sözü müteakip hemen otomatik tabancasını

tevcih ile ateş ediyor. Mustafa:
- Aman, yandım!
Diyip yere yuvarlanıyor. İbrahim, maktule bir

tekme ve bir küfür savurduktan sonra büyük bir soğuk
kanlılıkla tabancasını beline sokuyor ve verdiği korkunç
kararın mütebaki kısımlarrru tamamlamak için - köye
dönüyor, doğruca dayısı molla Ahmedin evine giriyor ..
Karşısına ilk çıkan, yengesi Mürüvvet hanım oluyor .. ,
ıbrahim tabancasını çekiyor. - '

, _ Bana bak - diyor', Yenge hantml. Bu haltı nasıl
işledin de benim namusumu satttrdınl.:
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, Kadın, İbrahimin hareketini görünce bir çığlık atıyor-

- Amanİbrahim, elini ayağını öpeyim, yapma!..
İbrahim dinlemiyor:
- Söyle -diyor- söyle hain kadın!. Seni muhakkak

ki geberteceğim ... fakat kurşunu nerene sıkayım? Seni.
nereden vurup ta geberteyim?

Mürüvvet yalvarmakta berdevam:
- Allah aşkına olsun ... Ben senin yengenim ... Bana.

acı.
Kadının sözü, dudaklarında kalıyor. .. Tetik işleyor

ve iki kurşun Mürüvvet hanımı yere seriyor. Kadıncağız.
biraz sonra ölüyor. ..

İbrahim, evin diğer odalarına saldırıyor.
- Hani dayım?.
Ses veren olmayınca hemen fırlayor ve kendi evine

doğruil eri eyor... Nihayet işte kendi evi ... Kapıdan içeriye-
giriyor.. Karısı Teslime yatakta imiş .. İbrahim odaya.
ayak basıııca:

- Kalk, diyor, kalk!.. Hesabımızı görelim alçak!'
Teslime, başını kafdırarak bakınca kocasını karşısında'

kanlı gözlerile, üstü başı kan içinde ve elinde tabanca
olduğu halde görüyor:

- Aman ıbrahim, ne oluyorsun?
- Ne mi oluyorum?. Sen benim namusurnu ellere-

sattın .. Mustafayı ve yengemi geberttim! Sıra sana geldi!'
Teslime - Can kurtaran yok mu, kocam beni.

öldüriyor? '
Deyip yorganı başına çekiyor. İbrahim, tabanca··

sının tetiğini çekiyor. fakat şarjor işlemiyor. Yani nam-
lıya kurşun gelmiyor. İbrahim savuruyor ve bu sefer-
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bıçağını çekerek yorgan altında yatan ~.arısına saldırıyvor,
ve kadını bıçak altında delik deşik ettıkten sonra boga-
zından da kesiyor: »

Akşam: Mayıs 20/193 I.

Kan davaları ve tasarlanmış intikamlar :

Türkiyenin Karadeniz taraflarında ve şark viıaye~leri.n~e
'kan davaları vardırki bunlar cemiyet için çok tehltkelıdır.
Bu nevi kavgalar iptidaidir ve feodalite devrinden kal-
.madır. İki evarasında toprağa, meraya veya sayıma tesa-
.hup yüzünden başlıyan munakaşalar, ka~?alata müncer
,olur ve kanla nihayetlenir. Hiç şüphe yokkı ılk kan tehev-
-vür ' neticesi dökülür; fakat zamanla bu kin haline girer
ve ilk fırsatta intikam alınır.

Bir buçuk sene evvel Trabzonda olan bir cinayet gaze-
telere şu suretle aksetti: «Bugün Trabzonda feci ve müt-
hiş bir cinayet vukua gelmiştir. Cadde ~zeri.~de .k.al~ba~ık
.arasında 11 yaşında bir çocuk tabanca ıle uç kışı oldur-
müş ve katil çocuk derhal derdest ed lerek zabıtaya
-verilrniştir».

11 yaşındaki çocuk bu cinayeti her. halde intika.~ .~l-
'mak için işlemiştir. Öldürdüğü kimselerın babasını oldur-
düklerine ve babasının intikamını almak için anasının ve
akrabalarının telkini altında kalarak bu cinayeti yaptığına
.hiç şüphe yoktur. Demek ?luy?r~i Karadeniz v~ şark
vilayetlerinin bazılarında aıle ıntıkan:ıını ,~an. ~okerek
.almak adeta bir itiyat ve arıana şekkline gırmıştır. Kan
-davaları ile tasmim ve tasavvur edilmiş katillerin Karade-
miz sahilinde sakin halkın bir kısmıyle şark viiayetirinin
.aşiretleri arasında vukua 'geldiği söylen!yor. " .

, Birde ozun ozadıya tasarlanmış katiller vardır. Bu nevi
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katiller de cemiyet için tehlikeli ise de kan davaları kadar
fena değildir. Atide derç edilen tasarlanmış katil vakası
köy delikanlılarının birbirini çekememesinden iler gel-
miştir:

Vaka,'
" Haymananın Özelee köyünden Hacı İsmail oğlu

20 yaşında Bayram ile kardeşi 30 yaşında Bahri, köyün
yiğit delikanlıları olarak tanınmıştır. fakat köy halkın-
dan Hacı Hasan oğlu Remzi bunları çekemiyor, bu
yüzden aralarında ufak tefek hadiseler vuku buluyor.
Geçen sene Remziyi dava etmiştir, Remzi buna büsbü-
tün içerlemiş ve Şeyh Mehmet oğlu Memduh ile Abdi
oğlu Aliyi de kendi tarafına çekmiş. Bu taraftarlığa
babalarını da iştirak ettirmişler. Onlar da çocuklarını
teşvik etmişler. Neticede köylü iki taraf olmuş. fesatçı
olarak tanınmış olan Remzi köyde durmadan tezvirat.
yapmış ve nihayet bundan iki ay evvel Bayram köyden
uzakta duran man- dalarını alıp köye dönmüş. Remzi,
Memduh, Ali Bayramın yolu üzerinde bahçeler arasında
posu kurmuşlar.

Bunların ellerinde çifte ve tüfek olduğu halde
koştuklarını gören bir koylü hemen üzerlerine gitmiş
ve yapmayın diye yalvarmışsada tesir etmemiş. Bu
esnada hiç bir şeyden haberi olmıyan Bayram yaklaşınca
Memduh elindeki çifteyi boşaltmış Remzi de silahını
patlatmış ve aslan gibi genç kanlar içinde yere yuvar-
lanmış, bir kaç saat sonrada ölmüştür. Şimdi gerek
Remzi, Memduh v.e Ali, ve gerek ihtiyar babaları' ve
kardeşleri, mevkufen muhakerne edilmektedirler: "

Hakimiyeti Milliye: i Temmuz i93 I.
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Diğer bir tip katil vardır ki onda öldürmek arzusunun
itiyat halini aldığını ve marazi bir şekle girdiğini görü-
rüzki bunu eşkiyalar arasında, evleri ve kasaları saymayı
kendilerine vazife edinmiş şehir hırsızlarında, ve cemiyetin
şiddetle menettiği cürümleri işleyenlerde buluruz. _Çünki
bunlar yaptıkları işlerin gayri kanuni olduğunu bildikle-
rinden daima silah taşırlar ve tehlike anında silahlarını
kullanmayı lüzurnluaddederler. Tehlikeyi bilen köylü bir
genç kadının işlediği cürrnü gösteren bir vak'a:

" Torbalının Tepeköy merkezinde Sıdıka namında
20 yaşında güzel bir hanım, kccası 24 yaşında Oiritli
Ahmedi öldürmüş: Aşıkı İbrahimi de yaralamıştır.
Tahkikatıma nazaran Ahmet Sıdıkann lbrahirni sevip
eve aldığını duymuş, duvardan atlayıp içeriye girince
zaten cüretkar olan Sıdıka tarafından tabancayla öldü-
rülmüştür, Hadise üzerine İbrahim korkup kaçmak iste-
miş bu hareketi mertliğe yakıştırmayan Sıdıka onu da
arkasından vurmuştur.

Sıdıka ifadesinde « kocam başı ezilecek bir yılandır,
öldürdüm; sevdiğimi ben vurrnadım » diyor, soğuk kan-
lılık gösteriyor. Üzerinde büyük bir bıçak ta bulundu.
Sıdıka eskiden kayın valdesine de silah atmıştır:"

Akşam : 26 mayıs 1931.

Başka bir tip katil daha vardır ki kendisini, kendi hak-
larını müdafaa etmek için tehevvüren katil filini işler. Bu
oibi katiller" köylerimızde hükümferma olan 'kız kaçırmak
1:> ••

itiyadı neticesi işlenir,
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Kız kaçırmak:

Türkiyenin muhtelif yerlerinde kızı kaçırarak evlenmek
-adeti köylü delikanlıları arasında heyecan veren bir iştir.
fakat bu işin bazen sırf heyecan için yapıldığı gibi, bazı
içtirnai sebepler ve zaruretler tahtında da yapıldığı söyleni-
yor.

Mesela son zamanlarda Akhisar havallsinde kız kaçırma
vak'aları çoğalmıştır ve bunun başlıca sebebı bugünkü
vaziyetın güçlüğüdür. Halk arasında eski adetlere riayet
-edenler çoktur. Bu adet mucibince kızın babası, kızını is-
tiyen delikanlılardan ağırlık namiyle oldukça mühim bir
paraister. Bir çok gençler - bu parayı vermedikleriden
ya evlenemezler ve yahut ta sevişen deliklikanlı ile kız anla-
şarak UlŞ isedelikanlımn evine, yaz ise bağa, bostana veya
ormana kaçarlar. Bir müddet orada kaldıktan sonra köye
ailelerinin ynına avdet ederler ve resmen evlenirler.

Bu vaziyeti sevişenler arasında görmek kabildir. Evle-
nebilmek için kızı kaçırmak lazımdır. Bu onlarca mak-
hul bir adettir. Bazı köylerde kız kaçırmanın kanla neticelerı-
diği ve köy halkının bir birine girdigi de çok vakidir, Bir deli-
kanlı malca, mevkice kendisinden yüksek bir ağanın kızına
göz kor ve isterde, ağa kızını küfvü olmiyan delikanlıya
vermezse, kız da delikanlıyı sevmezse, ozaman delikanlı
kendi fikrine uyğUfı aynı köyden veya cıvar köyden bir
kaç deli kan lryı beraberine alır ve her tehlikeyi göze alarak,
gecekaranlığından istifade ile ağanın evine baskın verir.
Kızı kaçınrken vurulanlar. ölenler olur. Kız dağa kaldı-
rıIır. Bu sefer kız tarafı de1ıkanlıyı takip eder ve pek çok
defalar müsademeler olur ve nihayet, iş hükümete
aks.eder.
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Mamafi, kız kaçırma adeti memleketin muhtelif yer--

lerinde eski şiddetini kaybetmiştir. Aydın civarında p~~
taarnrnüm etmiş olan bu adete ait vak'alara artık eskısı
ğibi sık sık tesadüf edilmiyor.

Kız kaçırma okaları :
1 - Manisa hapishanesinden firar edenlerden,

yakalananların adedi on sekizi buldu. Geçen gün. teslim
olduğu haber verilen Dereköylü Şerif oğlu Muhsın nasıl'
kaçtığıru ve sonra niçin teslim oldu~unu şöyle anla~tı::

" Bir kız kaçırmak yüzünden sekız seneye mahkum
olmuştum. Çünkü kızı kaçırırken kazaen birisin öldür--
düm. Benide hapishaneye attılar ;,

Yılmaz: Haziran '29/1931

2 - (Eğerdir) in ( Cebel) nahiyesjne merbut
( Melekler) köyünde dün gece bir aile Iaciası oldu:

ii Bu köyde Kadır Ef. isminde zengin bir aile reisi
vardır. Çok misafirperverdir. Köye uğrıyan her zatı
mütlaka evinde alıkor, ayrıca muhitinin fakirlerine ~e'
yardım eder. Bu zatın Ruhsan isminde 17 yaşı~da. bır'
kızı vardır. Bu kız Tek Oğlan oğlu Mustafa isminde
bir genç sevmektedir. Kızı babasından istemiş, fakat ret
cevabı almıştır.

Bu muvaffakiyetsizlik Mustafayı caniyane bir teşeb-
büse sevketmiştir. filhakika Mustafa dün ge~~ yan~na,
az çok silahlı 18 arkadaşını alarak. Ka~ir efendını~ :vıne
gider. Ev halkını müdafaadan acız bır hale getırdıkten
sonra eline geçirdiği kıymetli eşyayı torbasına doldurur,
Bundan sonrada genç kıza lena bir muamele yapar
ve bu mumelenin arkadaşları tarafından da tekrarına

/
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müsaade eder, sonra bununla 'da kanaat etmiyerek
biçareyi bağa kaldırır: "

Son Posta: .\lart 16/ i93 i

Adanada ika edilen cinayet lerin amilleri :

Adananın zenğin bir toprğa malik olması hasebiyle
memlektin muhtelif ve müteaddit yerlerinden, bilhassa
şark vilayetlerinden pamuk tarlalarında çalışmak üzere
gelen bir çok amelesi vardır. Harbı Umumide pamuk ve
koza tarlalarında çalışmak için Erzurumdan. Yandan ve
Bitlisten Adanaya hicret edenler arasında katil fili ekse-
riya en ehemmiyetsiz bir alacak ve verecek veya namusa
taallük eden bir i areketten dolayı vaki olur. Mesela: Katil
fili, başka birisinin karısına taarruz veya laf atmaktan,
kan davasından dolayı ve başkasının teşvikiyle paraya
tama etmekten işlenir. Adana gençleri arasında katil izzeti
nefse ve namusa hakaret ve sövmeden, kan gütmeden ve

. kadın yüzünden çıkar. tskiden umumhanede her g~~cin
bir dostu olurdu ve kadının haftada bir veya iki "aecesi

b

dostuna tahsis edilirdi. Gençler, gecelerden birinde, kadını
tesadüfen veya kasten başka birisinin koynuna girmiş
bulunca biçakla cinayeti işlerler. Gençlerin sukut etmiş
k~dınların hakaretine asla tahammülleri olmadığı söyle-
nıyor, Mesela: Bir gün 17 yaşında birdelikanlıya hakaı et
eden böyle bir kadın gündüz araba ile geçerkeu delıkanlı
üstüne hücurn ederek biçakla kadını dört yerinden yara-
lamış, Bu gibi vekalarda kadının ya az ayi tenasüliyesi,
memeL.ri ve yahutta yüzü kesilirmiş.
.. Memleketin muhtelif, yerlerinde hakimlik etmiş ve bu

gU'l Adliyede ve mülıim mahkemelerde mesuliyetli mev-
6
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kilerde bulunan pek kıymetli adliyeci zevatın anketima
katil fili hakkınde verdikleri cevaplar, şu suretle hülasa
edilebilir:

Katil çocuklara memleketin her tarafında tesadüf edi-
lemez. Karadenizin şark vilayetlerinde marazi bir içtimai
hastalık olan kan ve husumet davalarına çocakların alet
ittihaz olunduğunu gördük.

Çocuklar' ehliyeti cezaiyeyi temamen haiz olmadık-
larından yaşlarına mah~us tenzilattan istifade emeliyle
ya bizzat kendi intikamlarını kendileri almakta veya şunun
bunun hislerine alet olmaktdırlar.

Adliyeci diğer bir zat katil fi'li hakkındaki fikrini şu
suretle izahediyor: "Türkiyede katil fi'li ani veya mümtet
tehevvür neticesinde tasmim ve tasavvur edilmiş maksatla
ve kan davaları saikasile işlenir. Umumiyetle, katil fi'li ani
ve mümtet tehevvür neticesinde işlenir. T asmım ve tasav-
vür edilmiş katil fi'li ile kan davaları Karadeniz sahilinde,
bilhassa Lazlar arasında ve Şark vilayetlerile orta Ana
doludaki Kürt ve Türk aşiretleri meyanında görülür. "

Cerh vakaları:

Gerek köylerde ve gerekse kasaba ve şehirlerde cer
vakalarını katil vakaları gibi telsir etmekkabildir. Çünk-
cerh fi'li katil fi'linin ilk hatvesidir, denebilir. Köy ve küçü
kasaba çocuklarının ekserisinde kama veya çakı bulunur
Bunlar muteaddit arneli işlerde, mesela ekmeği kesmekte,
eşeği veya öküzleri yürütmek için değneği soymak v
sivriltmek hususlarında kullanıldığı gibi, icabında mudafaai
nefis için de istimal edilir. Binaenaleyh köyler ve küçü
kasabalarda cerh vakaları tehevvürden mütevellittir.
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Şehirlerdeki cerh vakalarının kısmı mühimi tehevvür

fleticesi vukua geldiği gibi, tasmim edilmişleri de vardır.
;Bu gibi vakalar ekseriyetIe eğlenti yerlerinde sarhoşluk
tesiriyle müğber olmaktan veya eğlence meclislerinde
sukut etmiş bir kadını paylaşamamaktan veyahut söz ile
başlayan ve yumruk kavgalarına müncer olan atışmalardan
.jleri gelir.

Bilfarz atideki vaka bir çocuk tarafından işlenilmiş ol-
makla beraber aleletlak tasmim ve tasavvur edilmiş bir
.cerh vakasıdır:

1 -- "Haliç Şirketi memurlarından Sait efendi iki
gün evvel işinden çıkarılmış, ve bir kaç defa vazifesine
alınması için müracaat etmişse de kabul edilmemiştir.

Bundan hiddetlenen SaiLefendi dün sabah saat
9 da Ayvansaray vapur iskelesinde beklemiş ve şirke-
iin işletme müdürü Celal B. dairesine giderken üze-
rine hücum ederek sol kolunu üç yerinden yaralarnıştır ,

Akşam: 9 Nisan i93 i
2 - Bizzat bir çocuk tarafından işlenilmiş bir

cerh vaka sı :
- u Sekiz yaşında bir çocuk on yaşındaki arka-

daşmı bıçakla yaraladı.
İstanbulda Çakmakçılarda Valide hanında oturan

:8 yaşında Ali isminde bir çocuk 10 yaşındaki Yani
ile sokakta oynarken kavga etmişlerdir. Yani Aliye
şiddetli bir tokat vurmuş ve kaçmıştır. Ali bu tokadın
acısiyle doğru eve gitmiş, kocaman bir bıçak alarak
Yaniyi beklernişti. Bir müddet sonra Yani'ye tekrar
rast gelince ikinci bir kavga başlamış ve Ali elindeki
bıçağı Yani'nin sol böğrüne saplamış ve kaçmıştır.

Ağır surette yaralanan Yani Etfal Hastanesine
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kaldımış, ise de henüz ifadesi alınmamıştır.
rih bir müddet sonra yakalanmıştır.»

.Cümhuriyet: Temmuz 1931

Müdafaai nefis ve namus meselesinden dolayı cerh;
« Maznun 18 yaşlannda zayıf, uçuk benizli genç,

muiıafız jandarmaların önünde ürkek adımlada mah-
keme salonuna girerken göz ucile etraftaki samiin kül-
lesini süzüyor, bir taraftaryda . biraz 'evvel kapının
önünde çıkarılan demir halkaların bileklerinde bıraktığı
ezikleri oğuşturuyordu. Sandalyeye otururken bütün
vücudunun titrediği görülilyordu. Başı öne sarkık,
gözleri yerde sükürıetle dava evrakını dinledi.

Usulerı hüviyeti tesbit edildikten sonra reis sordu:
. ,_. Oğlum evrakl·dinIedin, kiracıruz Hüseyin efen-

-diyi bıçakla yaralamışsın, anlat bakalım vaka nasıloldu:
Takatsiz, bitkin bir vaziyette, önündekimasaya

dayanarak ayağa kalktı, düzgün bir i{ade ile anlatmaya:
başladı:

- Evet reis bey, onu vurdum. fakat hadisenin
evveliyatı çok fecidir. Bundan beş sene evvel ,babam
öldüğü zaman 13 yaşında bir mektep talebesi idirn,
Bir mağazada katiplik yapan babam, kazandığı para
ile dört kişilik ailemize oldukça müreffeh bir' hayat

,'temin ediyor, benim ve 2 yaş' küçük olan hemşiremin
,tahsiline çok itinagösteriyordu. fakat ne yazıkki ba
'saadet çok uzun sürmedi, günün birinde verem, babamı

• i götürdü. ihtiyar arıarn iki çocukla, ortada kaldı: Haya-
tımıza yardım edecek tek bir istinat noktası kalma-
mıştı. Çalışmak, ekmeğinıizitemin etmek bize düşü-

'yordu. Anarn çamaşır yıkıyor, çorap yamıyor, hernşi-
rern 'ol]a yardım ediyordu. ,.~'"
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B:n = me.ktebi terkederek iş aramağa başladım .
B~z evın bır odasına çekildik, üst kattaki iki 0-'

dayı kıraya verdik. Bir kaç kuruş ta oradan alıyordu k.
Bundan 6 ay evvel Hüseyin efendi evi kiraladı. Bu
sıra~a ,~ayatın ~kinc-i bir darbesini daha yedik. Anam
da oldu. Hemşırem Zehra ile başbaşa kaldık. O, evde,
hen dı~arıda çalışıp ekmek parası kazanıyordu k.

Bır gün Hüseyin efendi karısı ile kavga etti ka-
dın :vd:~ çıkıp A gitt.i. Hemşirem her gün evde yalnız
kaldıgı ıçın bekar bır adamın kiracı olarak evde bu-
]~nması.nı rnuvafık görmedik, k.endisine evden çıkmasını
.rıca ettık. fakat Hüseyin efendi buna razıolmadı.

, Eskid~n babamııi çalıştığı mağazada katiplik edi-
yordum., Bır gün müessese sahibi, alış verişlerin dur-
g~n.olduğunu, binaenal~yh katibe ,Iüzum olmadığını
soylıyerek hesabırnı kesti. Çok müteessirdim. Erken'den
eve döndüm. Kapıdan .gi~e~ 'girmez boğuk bir feryat
d~yd.~~. Zehranın sesı ıdı. Odanın kapısını açınca
g?rd~.gumr:.ıan~ara karş.ısı~da . beyiiirnden vurulmuşa
do~du~. ~use~ın efendı elınde birbıçak olduğu halde
heşır.em~n uze:ın~ ç~~lanml~, o bağırarak itiyor, öteki

, 'V-a~ŞI bır hayvan gıbi üzeriı:ıe atılarak bıçakla tehdit
-ediyordu, .

_. }çeriye girince' beni de kovmağa başlamaz mı?
~eıs bey, uzun zamandanberi çektiğim acılar, son defa
işten çıkarıımam şuurumu bozmuş, dımaötmı altüst
'etmişti. Karşımdaki facia sahnesi ise en temkinli adam-
Ian bile çıldı~tacak kadar şeni idi. Beynini döndü,
olanca kuvvetımle üzerine atildım. bıçağıelinden al-
tdım ve sapladım. Vaka budur, tabii cezamı da çekeceğim."

Akşam: Hziran 14/931
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Fi'li Livata ve Şeni:

Fi'li liuata' li' li, şeni vakaları.

ı- "ızmirde feci bir cinayet oldu. Katil; Aziz:
oğlu Burhan namında yirmi yaşlarında bir genç, öle
de 3 yaşlarında' Cafer namında bir çocuktur.

Burhan arap Ameto namında biri ile Iimanda ka
~ yıkçıdır. H ususiyetleri çokfazladır. Beraberce Keçeci
.~:• lerde Hasan hoca sokoğında Vakıf hanının bir oda

sında oturuyolar, Arnete yaşlı bir adam ... Son gün
lerde Ameto Hüsnü namında bir gençle tanışıyor v
bu genç Vakıf hanındaki odalarında onu ziyaret edi
yor. Burhan buna kızıyor, miiteessir olıyor.

Hüsnü, Cuma günü sabahleyin yine geliyor. Üç kiş
rakı için bayılıyorlar. Vakit geçiyor, akşam oluyor
Kafalar tütüslenmekte berdevarn .. Bu aralık rakını
son damlaları süzülüp gidiyor. Ameto bır bankno
fırlatıyor:

- Kalk Burhan - diyor -' biraz daha rakı al gel
. Burhan muğber oluyor, elinde para olduğu v

kendinden geçmiş bir halde dışarıya çıkıycr, Kapıd
içerisini dinlemekte olan bazı eşhasa karşılaşıyor.

- Ne bakıyorsunuz, be 1.. Diye küfr ediyör.
Bu şahıslarda cevap veriyorlar ..
Kavga başlayor. Burhan:
- Çekiliniz yakarım!
Narasını savurarak breağını çekiyor. Bu aralı

sendeliyor ve düşüyor. Ne feci, ne elim bir tesadüf k
bu sarhoşun ağır vücudu; ayni handa ikamet eden bi
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ailenin kapı önünde kendi kendine oturup oynamakta
clan Cafer namında 3 yaşlarınbaki çocuğun üzerine
devriliyor ve sarhoşun elindeki bıcak zavallı yavrucu-
ğun omüzuna saplanıyor, ta cigerlerine iniyor.. Cafercik
hiç bir şey söyleyemeyor, oracıkta temiz ruhunu Allaha
verıyor. "

Akşam: Haziran 17/1921

2 - "Edirne merkez kazasına merbut Karakasım
kariyesinde çok acıklı bir fi'li şeni hadisesi olmuştur.
Zabıta tahkikatı safhasına intikal edilen ve cürürn
faili derdest edilen hadise şudur:

Karakasım kariyesi ahalisinden 20 yaşlarında Mus-
tafa oğlu Ahmet namında .bir ırz düşmanı canavar,
yine aynı köyden beş yaşlarında İbrahim oğlu Meh-
mete zorla fili şeni icra etmiştir."

Yarın: temmuz 8 / 931

F i' li liuata ve şeni :
Fi'li livata ve şeni tabirleri ekseriyetle aynı manayı ifade

etmek için kullanılan kelimelerdir. Fi'li livata erkekler ara-
sı nda vuk u bulan cinsi münasebet demektir.

Tarihi çok eski olan bu nevi münasebatın izlerini eski
Yunanistanda, Romada, Arabistanda ve Hindistanda bul-
mak kab \ ldir. Eski Yunan şiirleri ve şarkıları fi'li livatadan
çok bahseder. Eski Yunan ilahlarının tavur hareketlerile.
bu nevi cinsi .münasebatı mü~amaha ile karşıladıklarını
öğreniyoruz. Zeus bu ilahlardan biriydi. Bununla, fi'li
livatanın yeni bir haleti ruhiyeden ibaret bir şeyolmadığı
anlaşı lıyor.

Bizim, istatistiklerde gösterildiği gibi, köyleri 1 izdeki
fi'li livata ve şeni hareketlerini tabiatın çocuklar üzerinde
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yaptığı bir aksi tesire atfetmek bir dereceye kadar doğru
olabilir. Köylü çocukların köylerinde, tarlalarında, bağla-
rında her saat ve her dakika tabiat içinde bulunmaları,
onların tabii ve gayrı tabii olarak bir çok şeyleri öğrenme-
lerine sebep olur. Tavukların, kuşların, öküzlerin, koyun-
ların ve diğer ehli hayvanların cinsi münasebetleri, vazife
ile kırlarda ve tarlalarda gezen ve dolaşan erkek çocukların
bu hayat hakkındaki tecessü=lerini şiddetlendirir. Bu teces-
süsleı ini bazan, fakat pek ender olarak ehli hayvanların
üzerinde tecrübe ettikleri vakidir. Bazan de ôküzleri, inek-
leri, koyonları, kazıarı heraber dıatan iki küçük erkek
çocuk arasında cinsi münasebat vaki olur. Bu münasebatta
tecessüsün tatmini nazası itibare alınmakla' beraber cinsi
insiyakın telafisi de mevzuubahs olabilir. Belki de geceleri
bütün ailenin yattığı tek odada, ana baba arasında geçen
cinsi mürıasebatı sezen ve işitenrnütecessis çocuk hevesini,
oyun arkadaşlarından biriyle köyün hücra bir yerinde veya
samanlıkta alır.
- Bazan onbeş veya on yedi yaşındaki dinç delikanlı

cinsi ihtiyacını tatmin edecek yeğane çareyi, sığırları
beraber güttüğü veya koyunları birlikte otlattığı başka bir
erkek çocukla cinsi münasebette bulur.

Burada sorulacak bir suat vardır: Bu nevi cınsı mü-
nasebatı bütün köy çocuklarında bulmak .kabilmidirj'Kabil
değilse sebepleri nelerd ir?

Fertler sıhhatçe, zekaca ve kabiliyeiçe müs:.ıvi derecede
yaratilmadıkları için, maddi ve manevi arzuları ile berabe~,
zevkleri de muhteliftir. Binaenaleyh, kuvvetli ve zinde, bir.
vücutte cinsi münasebat arzusu,zaif ve nahif bir vucütte-
kinden daha kuvvetıidir. işsiz, güçsüz bir, fert, işi gücÜ
yerinde birfertten hada' fazla cinsi zevkine düşkündür-
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Düşüncesi az kimseler cinsi münasebata zevkirıe, zihin ve
dimağ meşğuliyeti fazla olan fertlerden daha düşkündür.
Bunda aile terbiyesi dahi mühim bir roloynar: Köyleri-
mizin ekserisinde ağa ailesi ile beraber çalışan ve didinen
köylü amelesi vardır. Köyde ırğatlık, çobanlık ve davar-
cılık eden, bu köylü arnelesi. ve bu amelenin çocuklarıdır.
Bunlar tek bir oda içinde 've ekseriyetle - bilhassa kışın _
hayvanlarla beraber ahırda yatar, kalkar. (Köylü inek ve
öküzüne, eşek ve atırıa candan bağlıdır. Onlara evlatları
gibi bakar.) Şehirliler için gayri tabii, fakat köylüler için
pek tabii olan .bu yaşayışin çocuğun terbiyesine mühim
tesirler yaptığına şüphe yoktur.

Fi'li livatanın köylerimizde tecessüs neticesi ve bir
dereceye kadar cinsi zevki tatmin için yapıldığı muhak-
kaktır. Zira köylerimizde kadın erkek beraber çalışır. Bi.
naenaleyh bu fi'lin içtimal hayatın mefkudiyetinden ileri
geldiği iddia edilemez.

Avrupada şöhret bulmuş bazı psikoanalist doktorların,
ortaya attıkları bir çok nazariyeler varsa da, bu nazari:
yelerin kısmı azamı şehir çocukları üzerinde yapılan etüt.
lerin mahsulüdür; binaenaleyh, köy çocukları üzerinde
tatbiki, ancak aile terbiyesi mevzu bahs olduğu zaman
kabildir. .

Dr. Freud, fi'li livata hakkındaki fikrini şu suretle izah
e~iyor: Livatacıların hemen hepsinde kddına karşı fazla
bır merbutiyetin mevçut olduğu anlaşılıyor. Bu rnerbuti-
yetin aşkla hiç bir alakası yoktur. Bu rabıta anaya i\:ırşı
Olan manevi merbutiyetin ayıııdır. Evde babadan daha
kUvvetli bir şahsiyet teşkil eden erkek tipli valide, küçük
ço~uğun hayatı üzerinde mühim bir tesir yapadilir. Bu
tesır neticesinde çocuk babasından ziyade anasının söy-
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lediklerine ve yaptıklarına ehemmiyet verir. Yahut baba-
sının uzun müddet evden uzak kalması, ölmüş bulunması
ve validenin çocuğunu ifrat derecede sevmesi, çocuğun valde,
sine karşı merbutiytini sağlamlaştırır. fakat çocuk ilelebet o
çağda kalamaz; büyür ve yaşın tesiriyle validesine karşı
duyduğu muhabbetin nevi değişir. Hayatın ideal tipi tanı-
dığı anasını her kesin fevkinde görür. Anasının tesiri
altında kalan kendisini de anasının bır çok duyğularmı,
zevklerini . kendisinde, kendi maneviyatında toplanmış.
görür. Oda, anasının kendisini sevdiği gibi, kendi tipindeki
erkek çocukları sevrneğe başlar v.e ideal anasının kendi
ruhunda bıraktığı tesir' dolayısiyle kızları ve kadınları
incitmekten hoşlanmaz. Bu suretle erkek çocukları sev-
rneğe başladığı günden itibaren fi'li livatayı işler. Bu'jşi ya-
parak kadınlardan kaç r akla manen valdesinin muhabbetine
merbut ve sadık kaldığını zanneder. Bu haleti ruhiyeyi
sevici kız ve kadınlarda da bulmak kabildir.

Harbi umumiden sonra Almanya ve Avrupanın diğer
memleketlerinde, bilhassa büyük- şehirlerde livatanın çok
taammüm ettiği söyleniyor. Bu halin Dr. Freud ve Dr ..
Adler'ın (Doktor Adler Doktor Fröd'ün talebesidir. }
nazariyeleı ine ne dereceye kadar kurbiyeti olabilir? Ara-
daki münasebatı ve kurbiyeti anlamak ve bilmek Için bu
gün mevcut livatacıların aile hayatlarını tetkik etmek
lazımgelir. Mamafi harbi umumide, cephenin gençler üze-
rinde yaptığı anormal tesir i c'e nazan itibare almak lazım-:
dır. Cephe ilerisinde baştan aşağı gayrı tabii bir hayat
yaşamak mecburiyetinde kalmış gençlik bir çok maddi ve
manevi hastalıklara maruz kalmış ve tutulmuştu. Harbin
hitamında memleketlerine maddeten ve manen hasta dönen'
gençler uzun seneleri n semeresi addedilmesi lazımgeleıı
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bir çok ruhi fenalıkların tesırinden kendilerini kurtarama-
dılar. İşte bu gün Avrupanın büyük şehirlerinde hüküm'
süren bu hayatın esbabını bunda aramalı. Bundan başka
aynı monoton hayattan usanıp yenilik arayanların yerıiliği-
ve değişikliği bu türlü cinsi hayatta bulanlar hayatı içtima-
iye için tehlikeli vücutlardır. Bu haleti ruhiye ile malül-
çocuklarda bazı zahiri alairn vardır ki zikri, sathı bile olsa
faideden hali değildir.

Bu hastalıkla malul erkek çocuk, kızları erkek çocuk-
lara, ve kızların oyunlarını erkek çocukların oyunlarına,
tercih eder. Vaziyetlerinde ve tavurlarında kızlık ve-
kadınlık emareleri nazara çarpar. Kızların ve kadınların ara-
sında bulunmaktan hoşlanır; erkek çocukların yanından,'
uzaklaşmasmı ister. Ve ekseriyetle ya. mektep arkadaşla-.
nndan ve yahut erkek muallimlerinden birisine fazla mu--
habbet ve medubiyet gösterir.

Bu haleti ruhiyedeki kız çocuk ise erkek çocukların'
oyunlarını kızlarınkine tercih eder. Dikiş dikmesinden ve
kadın işlerinden hoşlanmaz. Tavurları ve hareketleri erkek
çocuğunkine çok benzer. Erkek çocuklarla fazla gezrnesini-
sever; babasına merbutiyeti lüzumundan fazla olur;kızla--
rın huzurundan kaçar ve ekseriyetle ya kadın mualliml:r-·
den veya kendisinden daha yaşlı kadınlardan birini deli-·
cesirıe sevrneğe başlar.

İzalei bikir, zına ve ırza geçmek:

lzalei bikir:

Memleketin muhtelif yerlerinde arasıra izalei bikir
Vakalarına pek çok tesadüf edilir: Gazetelerde hadise ka-



92
.bilinden neşredilen iki vakayı aynen naklediyoruz.

1 - "Edirnede henüz yaşları onikiyi geçmiyen
iki çocuk arasında bir izalei bikir hadisesi olmuştur,
-Çavuşbey mahallesinden on iki yaşlarında' Turhan,
Molla Fahrettin mahallesinden altı yaşlarında Hasan
kızı Nebahatin bikrini izaleye teşebbüs etmiştir.

Keyfiyet zabıtaca haber alınarak Turhan hakkında
'tahkikat icrasına başlanmış ve derdest edilerek Müdei
umumifiğe teslim edilmiştir." ,

Yarın: Temmuz 8,1931

2 - "Bir köylü, kızını berbat etti.
Ahimesut cıvarmda Elgaz: köyünden İsmail is-

minde biri (16) yaşındaki kızının bikrini izale etmiştir.
Bu ahlaksız' baba tevkif edilmiştir."

Son Posta: Haziran 23, i93l

Burada kanunun müsaade etttği ve evlenme neticesi
-vaki olan izali bikirderı bahsedecek değiliz. Bahsettiğimiz
gayrı kanuni izalei bikir vakalarıdır.

İzalei bikir psikolojisi kafi derecede işlenmediği için
icapıed- n malumatı vermekte bir az güçlük çekiliyor.
İzalei bikirde cinsi münasebat arzusunun mühim roJ oynadı-
ğına şüphe etmemekle beraber, iptidai ve vahşi arzuların dahi
saik olduğuna inanmak lazım gelir. İş cinsi arzuların tatmi-
ninden ibaret kalsaydı laalettayin bir kadınla cinsi münase-
batırı kafi gelmesi lazırrrgelirdi:: Karşısındakini incitmekten.
ağlatmaktan, ıztırap vermekten ve hasta görmekten zevk du-
yanlar vardır. Hülasa izalei bikirden sonra kızları ·öldüren
rnahlukların, rnücrimler tarihinde kayıt edildiği .görüliir.

Mamafih, 12 . 18 yaşındaki çocuklardan bahsederken
'izalei bikir vakalarını gençlikteki kuvvetli cinsi temayülde,
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muhitte, terbiye noksanında, nefsi konturol etmesini bil-
memezlikte ve bazen' de neticenin vehametini idrak ede-
rtıernekte ·aramalıdır.

Bu işte gayrı tabii ve gayrı kanuni olarak hareket
eden kimselerin haleti ruhiyelerini tetkik ederken yukarıda
dereedilen. ikinci vaka nazarı dikkati celp ediyor.

. Bu. va.~~?~ aı~vizinin, muhitin ve kontrolsuzluğun
tesırlerı gorulur. Bır baba öz kızına tasallut ederek bikrini
izale ediyo:! Bunun müskirat tesirile yapıldığına dair
ya~~l:~ış bır ~ey . y?~tur. Binaenaleyh atavizmin, yani ipti-
daılıgm bu aıle reısınde tezahur ettiğine hüküm etmelidir.
lık ve iptidai ,insanların,' zürriyetin çoğalması ~e ailenin
kuvvetlenmesi için kardeşlerden biriyle, babaların kızları
ve analarm oğullariyle' cinsi münasebette bülunmalarını .
caiz gördüklerini tarihte okuyoruz. İşte buna atavizrn denir.
Bu vakada his edilen cinsi zevkin tatminarzusunu nazarı '
itibare almakla beraber, atavizmin izleri tazahur etmiyo-
rmu? Peki a~a, neden atavizrn herkeste tezahur etmiyor?
Terbıye, ~uhıt ve kanun, bu his ve insiyakı ve yahut adeti,
zamanla ıfna etmeğe çalışmış ve bazı insanlarda ve cemi-
yetlerde muvaffak olabilmiştir.

Insanlarm bazılarında hayvanı hislerin ·ve .zevkleriri
çok kv~etli ot,u7ları, v~rilen terbiyeden istenilen g;yenin
elde edılerneyışı; ve bilhassa çocukluk muhitlerinin fena
olu~u, ,bu nevi insiyak ve hisleri kontroldan acız kalişları
netıcesınde kendilerini, bu hadiselere sevk edebilir. ..

,. Zina v.e ırza geçmek,'

. '. Bu nevi' vakaların ekseriyetle, erkeksiz "kalmış kadınlar
Veya bekarlar 'tarafindan' 'yapıldığı antaşilıyOr.' '

Bu vakaları köylerimizae:gör'ııl.ek" kabildr, Şehirleri'inizde
'. ~- -:'.~
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-içtimai hayatın köy içtimai hayatından daha se:be~t ol-
ması hasebiyle bu gibi vakaların mahkemelere aksi nisbet-
ten daha azdır. .

Köylerimizde ise namusa en küçük bır tasaıı~t n.amus-
-suzluk adedildiğinden mahkeme huzuruna gel~ış z~na ve
.ırza tasallut namı altında bir çok vakalara tesaduf edıyoruz.

Kadının rızası olmadan yapılan namus tasallutları çok
-defalar kanla temizlenir.

Bu vakalarda hakim olan haleti ruhiyeyi tetkik ederken
.şu düşünceler hatıra gelir: Gerek , şehirlerde ve gerekse
köylerde zinaya umumiyetle erkeksız k~lmış, bazı k,adın-
.larda tesadüf edilir. Erkeklerin uzun mudd~t· A evlerınden
'gaybubcti, genç kadıııları yapancı erkeklerle c~nsı. te~laslar.a
~ k d bil'ır Köylerde kadınların ve erkeklerın daıma bır
sev e e . bili T ıarada çalışmaları da bu hallere meydan vere i ır. ar asını,
'bağını ve harmanı erkekle yan yana süren, kazan, bozan
ve yapan dul veya erkeği askerlik eden veya para ka~an.~
'mak için uzun müddettenberi yanında olmıyan genç koylu
kadın böyle bir vaziyete düşebilir. "

[ ~rlada ve kırlarda çalışan delikadlıların dahı hararetın
ve ıklimin tesiriyle, beraber çalıştıkları kadınlara tasallut
.etmeleri ihtimali vardır.

'İçki ve Esrar:

. . , d e içkiİstatistiklerde suçlu çocukların ıçın e :srar v
-içenlerin adedi( 20) olarak gösterilmiştir. Dığer suçlar~at
.mesela fi'li livata ve şeni'de, zina ve ırza tasallutta old~~~

'b' burada da esrar ve içki suçunun mutlak olarak (
gı i, • hkü IrnUŞ
'olduğu iddia edilemez, Bu aded ancak ma u~ ?, e
.çocuklarda muşahede edilebilmiştir. Bunların hancınd
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kalmış nice çocuklar vardırki siğara ve içki içerler ve esrar
-çekerler; fakat i, ahkürn olmadıklarından dolayı yukaride
tesbit edilen miktarın haricinde kalmışlardır .

Esrarın vücutta ve tabiatiyle ruhta yaptığı zararları ve .
hasaratı layikile anlaya bilmek için muptelası olmuş kimse-
Ierle tanışmak ve ülfet peyda etmek lazımdır.' Bu zehir
tahrıbatını münevverlerden fazla okumamışlar veya az
-okumuşlar arasında yapar. Esrar müptelalarını Türkiyenin
mühtelif sınıfları arasında bulmak kabildir. fakat en ziyade
fuhuş hayatına atılmış, barlarda çalışan kadınlar arasında
.bulunur. Harpten 'evel kadınlarımız arasmda ismi bilinme-
yen bu zehirin fuhuş alemindeki kadınların ecnebi kadın-
lariyle temasları neticesi olarak bu gün istimal' edildiği
görülüyor. Esrarın yilksek tanınmış bazi aileler tarafından
-dahi istimal edildiği söyleniyor. Mamafih, adetleri pek
'mahdut bu gibi aileler cemıyentin menafii aleyhine bile
-olsa, hayatın her zevkinden istifade etmesini düşunen ego-
ist ve. dejenere kimselerdir.

Hayatın hakıkatından ve yahut hayatın elem ve kede-
Tİnden uzaklaşmak; hayal ile dolu dünyaya varmak ve
-orada kısabir müddet için bile olsun hayala dalmak esrar-
leşler için bulunmaz bir zevk ve nimettir.

"Esrar kenevirden istihraç edilir, Türkiyede kenevir Af-
:yonkarahisarı, Bursa, Balıkesir, adapazarında ekilir ve yetiş-
tirilir .

Bu mıntakaların kenevir tarlalarında çalışan gençlerin
kenevirin ve haşhaşın tatlarını tatmakla başlıyan tecrübe-
leri zamanla iptila ve itiyat haline girer. Esrarın adına
-~:fes, kanca, minare gölgesi, davul tozu gibi muhtelif
'ISımler verilir. Miktarı "dirhem" veya "gamze" ile ifade
<edilir.... Esrar tıpkı kokain gibi daha ziyade müdemi bir
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surette kullanılır. Bunun için hususi gizli kahveIri vardır.
O kahveler Polisin gözünden uzak yerlerde kain ve gizli
teşkilata maliktir. Esrar kahvelerinin bir kısmı polisin na-
zarı dikkatini celp etmemek içIn umumi kahve ve çay
içenlere tahsis· edilmiştir. ikinci kısmı ise, esrarkeşlerin
keyif ve dalgalarını yapmak için ayrılmıştır. ihvan sınıfına
dahilolmuş esrarkeşler bazen toplu halde aynı narğile
ile hem bezmi muhabbet olurlar.

İstanbulda esrar kahveleri Galata, Tophane, Çeşme-
meydanı, Buğazkesen, .::r.aksim, Yeniçarşı, Balıkpazarı, Tah-
takale, Sirkeci, Kasımpaşa, Eyüp, Kadiköy, Hadarpaşa,
cıvarındadır. Bundan maada hapishaneler ve eski zaman-O
larda kışlalar, leyli mektepler esrarın ekseriyetle kullanıl-
dığı yerlerden idi. Esrar içenleri en ziyade şöförler, işsizler
ve serseriler arasında görüyoruz." ( Doktor Fahrettin Kerim
"Esrar İstimalinden Mütevellit Ruhi Tagayyürler , . '

Afyonkarahisadan esrar kahvelerini istasyon civarında
ve Ankarada ise eski çanğın yolunda ve Zincirli cami
arkasında bulmak kabilolduğu iddia ediliyor. '

Esrarkeşler ruhan ve vücuden zaif, yüzleri sarı, işten
,J . , ••

ve görültüden kaçar, inzivayi ve tahayyülü sever, kabılı
telkin, korkak, alil, miskin, gayrı muntazarn, ve bunak
insanlardır. Bunların çocukluk devreleri . tetkik edilirse,
çocuklukta başlayıp zam'an ve mekanla, ve bilhassa menfi
terbiye ile zayiflayan, tereddiye uğrayan kimselerdir. Bun-
ların ruhi hastalıklarla maluloldukları aşikardır.

. Vçıka :
" M. S.' efendi: Mülazım evvel 28 yaşına, bekar

esrar, tütün . kullanır. Az miktarda alkol isiimal eder
Sakin oturur, bazen _ ağlar gibi bir hal alır. Yem~nd
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12 yaşında esrara başlamış, evinde ualde v h'd .. d" _ e ıra-
.~Tlnı oumuş, Saatlerce denize bakarak kendi kendine

soylenme~,. ağlamak, gölrnek, arasıra şiddet halleri gös-
ter~e~ ~ıbı teemmülatından dolayı hastahaneye gön-
derıln:ııştır. Esas~~ ~a~l~dı~l ~aman keyif duyuyor, gözü
a~ık ıken kendisini 'olu gıbı buluyormuş. Evde v Id _
sı "k"" k a e.ne cupun .. a~:~ı?ı kapayınız, sizi zehirliyecekler lt

dıy~ s~sl~r ışıttıgını söyler. Yatağında yatar "beni
zehırledınız, ağzımdan duman çıkıyor d' " 'ı .Y kı' . . " ıye soy emr.

e~e ~rı~e zehır .katıldığından şikayet eder. Evvelce
tarı a ıntısap etmış.. Denız, kenarİna gider saatlerce
ay~kta namaz kı.la~; semaya bakıp şehit arkadaşlarını
ça.gırı~~ış. "K.~n~ını tabutlar : içerisinde semaya yüksel-,
mış gıbı duşunuyor., Nezafet ve teharete karşı lakayt
ve erken buna~anın. ~Paranuit) şekliyle malüldür".
(D?ktor :ahrettlR Kerim: Esrar istimalinden Müte-
vellit _Ruhi Te,gazyürler: sahifa 13). '

Ist.anbul, Izmır~ Afyonkarahisar, Adana, Konya ve
daha bır kaç hapıshanede esrann' ve kokainin rnah-
bdu~ı!arve mahkumlar arasında kullanıldığ i rivayet
e ııyor. .:,

Hapis~anelerde kullanılan bu esrar arasıra, gardi-'
yanl~ra verılen bahşişlerl~, fakat ekseriyetle akla ve hayale
gelmı~en. u~~~lIer sayesinde hapishaneye getirilirmiş.
Mesela: ıbrıgın alt tenekesi iki kat yapılıpta arasına
sıkış.tı~ılmı~esrar" veya ziyaretçileriri kundura köse-
lele~ının bırta~afına ilişiimiş bir kaç nefeslik esrar

I
hapısh.anelerdekı bütün tekayyüdata rağmen hapishane-
ere gırer. .
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