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Suçıuları mücrimlerden te'frik

Suçlu çocukların psikolojisi yaşlı mücrimlerin psikolo-
jisinden daha basittir. Çocuk psikolojisi, sırf çocuğun
üzerinde yapılan tecrübelerin ve tahlillerin daha kolaylıkla
yapılmaları yüzünden, yaşlı mücrirnlerin psikolojisinden
daha geniş ve daha mebzuldür. çocuğu olduğu gibi
mütalaa ve tetkik ı etmek kabildir. Büyüklerin karışık haleti
ruhiyeleri ile zaman ve tecrübelerin çokluğu, şahsiyetlerini
temamen değilse bile kısmen gizlemeğe mecbur ve sevk
eder.

İşte çocuk haleti ruhiyesinin basit olması dolayısiledir ki
çocuğun ıslahı kolaylaşır. Ve sonra, bu suçların ve cü-
rümlerin arnillerini küçük yaşta aramak icap eder. Çünkü
müsbet itiyatlar gibi menfi itiyatların dahi en ziyade
hoşlandığı çağ gençlik çağıdır. Nasılki hastalık ve yoksuz-
luk çocuğun sıhhah ve terbiyesi için büyük bir nakıs
teşkil ederse, suç ve cürüm de onun en kuvvetli duşman
.ları ve her hususta hayatın ve istikbalin en mühlik ve en
karanlık .arnilleridir. Binaenaleyh hastalık ve yoksuzluğ
karşı alınan tedabirden daha mühim ve müessir tedabiri
suç ve cürüme karşı almak içtimal muvazene için elzemdir-

Suçları ayrı ayrı tetkik ettigimiz zaman çocuğun ihti-
yaç içinde bunları yaptığını görürüz. Bununla zarure
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ve ihtiyaç ınsanı suç işlerneğe sevk eder, nazarıyesını
nıudafaa etmekistediğimiz anlaşılmasın. Bunun tefsiri
lazımdır. Her şeyden evvel ihtiyaç nisbidir. İhtiyaç
insanların anlayışlarına, idraklarına, görüşlerine, muhitlerine
ve içtimaı hayatlarına ve bilhassa terbiyelerine göre çoğalır
veya azalır. Alayışı, idraki ve görüşü az ve dar bir kimse-
nin ihtiyaçları da o nisbette azdır. Yine, anlayışı,idraki
ve görüşü çok fakat muhiti, içtimal hayatı, V2 terbiyesi
müsbet bir kimsenin ihtiyaçları ifrat halini almaz ve
alamaz. Binaenaleyh ihtiyaç bir kimseyi suç işlerneğe sevk
eder, nazariyesini müdafaa etmek oldukça güctür.

T etkikattn - tamam olabilmesi için suçlu çocuğun do-
ğuşundan evvelki amillerin aranması lazım gelir.

Küçücük hayatının hanği tesirler altında haldığını, ecda-
dını, muhitini ve kendi ahlakından başka ebeveyninin ve
~akın akrabanın ahlaklarını ve meziyetlerini araştırmak
ıcap eder. Hülasa aile tarihçesini öğrenmekle çocuğun
<ioğuşile dünyaya beraberinde getirdiği evsaftan bazılarını
.anlamalıyız. ~

Turin Darülfünunuda İtalyalı profesör C. Lornbroso'ya
Ve Havelok Elis'e göre mücrimler aklen zayıf kimselerdir.
~akat bu mücrimlerin bazılarındaki zekanın şayanı hayret
-olduğu da sabittir. Mesela: H. Elis'ın misallerinden biri
olan Th W . . homas aınewrıg t tanınmış bir şair, ressam, san'at
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münekkidi, ve asan atikaciydi. Bununla beraber zamanın
büyük bir sahtekan ve en tehlikeli zehir saçıcılarından
biri idi. Müteaddit sahtekarlıklarda bulunan ve bir çok
kimseleri zehirlerneğe muvaffak olan bu adam sahasında
zamanın dahisi diye ıruhtelif müverrihler tarafından meth
edildi. Binaenaleyh cürüm haddı zatında irsi değildir. Ve
insanın cürüm namına tevarüs ettiği her hanği bir vasıf
kendisine bilvasıta intikal etmiş adedilebilir.


