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Suçlu çocuğun Tedavisi

ıV\enfi tesirler evin haricinde kaldıkça suçlu 'çocuğun
. ruhi tedavisi kolayleşır. çocuğun suç işlemesine evin te-
siri görüldüğü zaman mesele değisir ve ehemmiyet kesp-
eder. Bulunduğu muhitin avamili veya arkadaşların tesiriyle
bilvasıta veya bilavasıra suç işleyen çocuğun tevkif edilip
hapishaneye gönderilmesi asla doğru değildir. Böyle bir
vaka karşısı-nda yapılacak muamele çocuğu suç işlemeye
sevk eden esbap ve avamili öğrenmek üzere, hususi bir
yerde ve büyük bir dikkat ve merhametle çocuğun haya-
tını, kendi ağzından dinlemektir.· Umumiyetle mütevassit
aileler çocuklarının her gün temas ettikleri, görüştükieri
ve oynadıkları arkadaşları tanımazlar ve bilmezler. Ekse-
riyetle çocuk mektep arkadaşlarını mektepte ve diğer arka-
daşlarında ancak sokaklarda görebilir ve onlarla görüşür,
oynar. Valdeler çocuklarının mektepte ve mektep haricin-
deki arkadaşlarının ancak isimlerini bilirler. Seeiyeleri hak-
kındaki malumatları ya pek nakıstır, yahutta hiç yoktur.
çocuğun arkadaşlarına, alakalarına ve arzularına yabancı
kalan ana, baba, evin haricindeki hususi hayatına da ya-
bancı kalır. Bunu ya ebeveyniri alakasızlığına ve yahut
çocuk ruhu ve bilğisi kakkındaki cehillerine atfetmek
lazımdır. .

Binaenaleyh, çocuk ruhundan ve bilğisisinden, içtima-
iyat prensiplerine vakıf ve bilhassa bu günkü gençliğin ala-
kalari ve arzularıla yakından temas eden ve alakaadar olan
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kadın veya erkeğin bu işi deruhte etmesiyle arzu edilen
gayenin daha seri elde edilmesine büyük yardımı olacağı
kanaatı vardır.

Bu bilgiye yabancı olmıyan ebeveynin bile çocuklarının
suç işlediklerini anladıkları dakikada yukarda zikri geçen
evsafı haiz kadın veya erkeği davet ederek çocuklariyle
alakadar olmasını rica et ! eleri lazımdır.

Suçlu çocuğun işlediği suçtan dolayı bir miktar" nakti
ceza" ile veya " bir müddet hapisle ; terbiyesi ve ıslahı
kabil-değildir. Onun mütemadi ve sıkı bir terbiyevi neza-
retin altında bulundurulması şarttır.

Tecrübe ve tetkik devresİ:

Tecrübe ve tetkik devresinden maksat suçlu çocuğu,
suçlu çocukların haleti ruhiyelerinden anlar muktedir biri-
sinin daimi nezaretinde bulundukmaktır. İngilterede T. ve T.
devresi üç senedir. Bu müddet zarfında çocuk rnuktedir
bir memurun nezareti altında bulundurulur fakat mah-
ke.me. ~OCUğlı . mahkum etmekten çekindiği gibi mahkü-
mıyetını de talık eder. .

Bu .sist~md~n ga~e, suçlu çocuğu doğrudan duğruya
muktedır bır kimsenin nezaretine vermek ve bu suretle
tecı übesine ve ıslahına hizmet ettitmektir. Amerika ve
In?i.lterede suçlu çocuk, çocuk mahkemelerinde isticvap
e?ılırken mahkeme çocuğun terbiyesine ve ahlakına memur
kı~senin vereceği ifade ye rapora çok ehernrniyet verir.
Zira bu memur, içtimaiyattan başka .ruhiyata ve bilhassa
çocuk. ruhiyatına iyice vakıftır. Nezaretine almış olduğu
suçlu çocuk adedi bizzat idare edebileceği adette-ı fazla
olduğu takdirde, mensup olduğu daire veya müesseseye
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müracaatla bir iki muavine ihtiyaç gösterebir. Şu noktayı
da kayıtetmek lazımdır: Çncuğun suç işlemesine evdeki
ve aile içindeki nizamsızlık ve ahlak bozukluğu amil olu-
yorsa, T. ve T. devresi memuresinin çocuğun ıslahı hak-
kındaki tesiri çok az olur. Memurenin ıslaha muvaffak
olacağı çocuk ev . haricindeki tesirler altında suç işle-
yen 'çocukdur. Suçlu çocuğun terbiyesi ve ıslahı tıbbi,.
içtimai, psikolojik ve sair tavsiyeleriri muntazaman tatbiki
ile kabildir. Buda eyice düşünülmüş ve hazırlanmış bir
proğramla mümkün olur. Binaenaleyh, suçlu çocuğun
muhtelif tavru hareketleri ile hayatı hususiyesi fenni bir
surette tetkik edilerek icap eden tedabirin ittihazı lazım
gelir. Bu sistemin en büyük muvaffakiyeti, mektebi henuz
bitirmemiş çocuğun mektep içinde veya haricindeki fena
kimselerIe ünsiyet peyda etmemesi; boş zamanlarını fena
yerlerde fena düşüncelerle geçitmerr esidir. Bu suretle ınem~r
çocukla arkadaş olarak onu müthiş fdaketlerden ve hapis-
haneye düşmekten ve bu suretle cerniyete rnuzir . bir uzuv
olmaktan kurtarabilir. Fenaliğa müheyya bir çocuğu eyiliğe
sevkte güçlük, çekilmemelidir. Muktedir bir içtimaiyatçı ve
psikoloğ böyle bir çocuğu kolaylıkla doğru ve eyi yola
çevirebilir. '

lkametğahın değiştirilmesi:

'Fena arkadaşların tesiri altında kalmış çocukları' fena
arkadaşlardan ayırmakiçin icabında evin, mahallenin ve
hatta i, mektebin "değiştirilmesi: lazımdır: Aileevi veya ma-
haUe}ıi' ,.,.'d~ğiştireinediğitaK~lrde, çocuğu, bir kaç ay iç~n
çoCııkimuesseselerine vey~ mazbut akrabalardan birisinın
.evirıe'göfidetmek .faideli -olur,
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Hatta, çocuğun temas ettiği ve görüştüğü mahalle
veya mektep arkadaşlarında olduğu görüldüğü takdirde
.ailenin o mahalle veya mektepterı çıkarak başka bir ma-
halleye taşınması ve çocuğun başka bir mektebe yerleşti-
rilmesi hususunu nazarı itibare alarak hemen filiyata geç-
meli. Zira yalnız' çocuğu muzir arkadaşlanndan ayırmakla
arzu edilen gayeyi elde etmek cidden güç olur. Çocuk
ilk fırsatta, 'arkadaşlarla birleşrneği, arkadaşlık vazifesidir
zarıederek evde hapis edildiği yerden kaçmaya çalışır.
Binaerıaleyh, bir çocuğu fena arkadaşların tesirinden kur-
tarmak ,için uzak yerlere göndererek ciddi ellere teslim
etmelidir.

Müesseseele tasnif :

T erbiyevi ve ıslah edici müesseselere gönderilecek
suçlu çocukların tasnif/eri şarttır. Çocuğun haleti ruhiye-
sini nazarı itibare almadan rnüessesede lalettayin bir çocuk
gurubu'nun yanına konulursa senelerdenberi öğrenmediği
fena şeyleri bir iki saat ve yahut bir kaç gün zarfında
öğrenebilir. Tasnifsizlik muhtelif hastalıklara müptela has-
taların aynı koğuşa gönderilmesine benzeyebi1ir. Şayanı
dikkat 'olan nokta, ruhi hastalıkların' sirayetinin bedenı
hastalıkların sirayetinden daha seri ve daha berbatoluşu-
dur: Çocuğu başka bir mektebe yerleştirirken nazarı itibare
alınacak noktalar, çocuğun mektep ve 'mektepteki rnuallim
ve talebeleıle geçinip .geçinemiyeceğidir. Bina veya mektep
değiştirmek kafi' değild ir. Zira mektebin vazifesi' her" 'tale-
bey i, münferiden mutalaa ve tetkik etmek ve noksan kalmış'
taraflarım 'itmam etmektir.' Buda ancak iiımi .ve. fenni bir
tasnifle kabil; olabilir. ' • . . , :'.'" ;.;
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