
"Ocudun nıuayenesi ve içtinıai
,., tenıasların tetkiki . '.

III

.~ Hakim Beker» müessesesının başlıca vazifesi suçlu,
an~rmal ve normal çocukların vücutlerini tanınmış dok-
torlara muayene ettirmek ve ruhiyatçılara içtimai ve ruhi
hayatlarını tetkik ettirmektir. Müessesr bundan sonra
tibbi muayeneleri ruhi ve içtimai tetkiklerle birleştirerek
kafi hükmünü verir. Vücutçe yapılacak muayenede büyük
bir dikkatin sarf i lazımgeldiği gibi, ferdin şahsiyetine de
hörmetin vücudu elzemdir. Ancak bu suretle fertteki maddi
ve ruhi hastalık meydana çıkarılabilir.

Metot:

Suçlu bir çocuğu tetkik ederken psikoloğun . takip
edeceği usul, suçun kimin tarafından işlenildiği değil;
fakat niçin ve neden yapıldığını araştırmaktır. Bununda
layikile tetkiki için suçlunun tek bir fert olarak nazari
.ılikkate alınması elzemdir. Bundan mada bu ferdin ailesini
'. e kendisini ihtiva etmek şartile tam bir tarihçesini yap-
mak şarttır. Psikoluğun vazifesi her meseleyi derunen
rnütalea etmektir. Suçlu çocuğun suçu işlediği zaman
Veya andaki hissiyatının, düşüncelerinin, arzu ve sairesi-
n.in. neden ibaret olduğunu öğrenmek vazifesi psikoloğa
aıttır.
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Psikoloğun alakadar olacağı diğer noktalar şunlardır:
ı - Suçlunun şahsiyeti, itiyatları, sihhati, zekası

hillasa umumi vaziyetine dair fikir edinir. (Zeka mihak
ları ile zekayi anlamak kabildir).

2 - çocuğun hayatı üzerine amil
eder.

çocuğun içtimal muhitini yapan ve teşkil eden evi
arkadaşları, oyun fırsatlarını ve ahlaki tehlikeleri araştırır.

3 - Suçlunun mazisini tetkik:
çocuğun hayatından yalnız bir kısmını nazari itibar

alarak hüküm yürütmek hiç de ferıni bir usul olama
Hayat bir küldür ve onun layikile anlaşılması için et raf
lıca ve bir kül olarak tetkiki şarttır.

4 - Suçlunun müstakbel ahlakı ve terakkisni gözet
rnek: çocuğun istikbali mazisi kadar mühimdir. Onu
islahını mucip müsbet amillerden bahsetmek, suçun vücud
gelmesinde amil olan sebepleri tetkik ve bulmak kad
mühimdir. Evin ve ebeveynin suçluya karşı alacakla
vaziyetlere, mektebin çocuğa karşı takip edeçeği siyas
ve içtimai müesseselerin evle münasebetleri hakkınd
verilecek fikirler, çocuğun islahında ve istikbalinde ço
müessir olur.

çocuğun içtimaı vaziyeti :

çocuğu içtimal noktai nazardan tetkik, çocuğun yetişti v

muhiti, ailesi, ebeveyn i ve büyük ebeveyn i hakkında ma
lürnat edinmekle ancak kabildir. Ebeveyni ile büyük ebe
veyninin sıhhatlarını talim ve terbiyelerini ve yaşayişleri
bilmek lazımdır. Şüphesiz, çocuğun kardeşleri hakkında d

.jnalümat edinmelidir. çocuğun valdesinden çocuğu
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küçüklüğü, rnektebi, hoşuna giden şeyleri, arkadaşları ve
seciyesinin evsafı ve arkadaşlarile münasebatına dair ma-
lfımat almak; ve ailenin içinde hakim arnillerin etüdünü
yapmak ş~rt~ı~.

Ailelerımızın ve ana babaların birçoğu yukarıda zikri
geçen muhtelif noktalardan çocukla alakalarını eyice bil-
medikleri için sorulan mesele ile alakadar suallere cevap
vermemeleri ihtimali çoktur.

Amerika'da bu gibi işleri büyük bir meharetle yapan
içtimal müesseselerde çalışan memurelerdir. Bu memure-
Jerin ailelerle olan sıkı temasları sayesinde, çocuk hakkında
istenilen malümatı toplamakta ve almakta güçlük yoktur.

Bu içtimal müesseselerin mekteplerle sıkı münasebetleri
ve teşriki mesaileri sayesinde her suçlu çocuk hakkında
malümat almak kabiidir. Ve çocuk kliniklerinde içtimal
m~esseselerin ?ynadıkları roller çok büyüktür. T etkik
edılen her hangı suçlu çocuğun ailesi azalaı ına münferi-
~en su al sormak icabeder ve bu sualler sorulurken, çocu-
gun orada hazır bulunmaması şarttır.

Aile tarihçesine dair surulacak sualler :

Hastalık: Nevi, yakalandığı yaş ve tehlikeli o/up
o madığı? Devam ettiği müddet; ameliyat;

Buluğ yaşı, sinni riişt: Buluğa erdiği sene (yaşı)'
Bayılma alametleri' '. ,
ltiyat uyk' K t? ı'· . fr ' u. aç saa. yımı enamı uyur? fena

Uyalar ve saire' ',
Gıda: İştiha normalmıdırr Ehda saatleri: Rejim varmı? '
Meşrubat: Kaç bardak suyun, hahve ve çayın içi/diği?
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lçkiye itiyadı olup olmadığı? Siğara; kaç yaşında sigara
başladığı?

Sui istimal: Ne zaman başladığı ve nasıl? Tehlike
midir?

Asabiyet: Tırnaklarını, dudaklarını ve sairesini ke
rirmi?

Mektep hayatı: Mektebe girdiği yaş, hastalık, tenbel
ve saire ile gaip olan zaman, LT ektebi terk ettiği zama
vaziyeti? Bazı derslere karşı kabiliyetsizliği ve hevessizli~
Muallimlerin hakkındaki şikayetleri ve şikayetleriri nev'i

Harici gösteriş: Sıhhati, zekası. asabiyeü?
Zekô: Tahsilin derecesi, tabii zekası. konuşması?
Konuşurken vaziyeti: Konuşkanmı? Sual sorulmad

cevap verirmi? ifadesindeki sarahate, muğlaklığa, ve
balağaya dikkat etmeli.

Ailesi: Milliyeti, dini, doğduğu yer ve tarih,
Geceleri eve geçmi gelir? Bunu haftada kaç defa

par? Neden ve nerelerde kalıyor? Yalancımıdır? Mekt
hangi sınıfdan başladı?

Pederi: İsmi, yaşı, sıhhati ve sıhhati hakkında mufa
malfırnat? Talim ve terbiyesi: Mektebi ne vakit terk ett
mektepten sonraki ve şimdiki meşguliyeti? İtiyatları, ahi
hayatta muntazam olup olmadığı? Cinsi hayatı? Mah
meye düşüp düşmediği?

Valdesi: Evin haricinde geçirdiği saatler?' meşğuli
evlendikten sonraki alakaları ve meşğuliyeıi? içki içer

Kardeşleri: Yaşları, tahsilleri, meşğuliyetleri? A
olup olmadıkları? Mektepteki terakkileri ve saire?

İnkişa], doğuştan evvelki vaziyet: Ana ile b
arasındaki yaş ve sıhhat farkı? Gebe kalmazdan ve
dıktan sonra içkinin içilip içilmediği? Hastalık, asab
ve sair hastalıklar?

- 21 -

Meklepten sonraki meşğalesi: Mektepten sonra neler
yaptığ! Y~ ne ile meşğul olduğu? Mektep tatillerini nasıl
a.çirdığını?
::> Muhtelif mesğalelerde ve mahallerde geçirdiği zamanın
müddeti? Meşgale ve iş bulmak hususundaki sayi? Ka-
zandığı pa.r~~nın miktarı? Ebeveynine ve saireye yardım
edip etmedıgı?

Zevki ve merakı: Okumak hususunda gösterdiği arzu
ve merak? Okuduğu ve tercih ettiği kitapların nevi?
Azası bulunduğu kulüpler, hangi oyunlar ve spora alaka
gösterir, oynarmı? Sinemalara gidip gitmediği, hangi filmleri
fazla sevdiği ve üzerinde yaptıkları ve bıraktıkları tesirler?

Arkadaşları: Kendisinden yaşlı veya daha küçük
olup olmadıkları; çocuğun aynı arkadaşlarını her vakit
arayup aramadığı; arkadaşların nevi; komşu ve mahalle
arkadaşlarının kimler olduğu; cinsiyet mes'eleleri üzerinde
g?rüşebilec~ği ve tecrübelerini yapabileceğı, arkadaşları
kımler olabıleceği?

çocuğun başka bir evde veya müesseseye konup
konulmadığı, yerleştirildiği takdirde hanzi yaşta ve ne
zamana kadar orada kaldığı? h

i
' ,Ailenin mali vaziyeti, serveti ve fakirliği hakkında' bir
ıkrın edin '? E' "d'barc ",~esı. vın ~ıçın ~e m~vcut başlıca eşyanın neden

t oldugu? Çocuğu eglendırecek ve terhivesine y'ara-
yacak 'b' leri JL k ne gı i şeyerın mevcut olduğu? Ailenin zekası
4Ia kında b' fikir? C ~
a
'l' ır i ır, ocugun yaramaz arsız yüzsüz ve
i enın ~ b' "vaziyetl ~~cugun u hallerıne karşı müsbet veya menf

en,
-etmEıb~veynin çocuklarına, komşu arkadaşlarını eve davet

e erıne ti leri.Ail " ve ge ırme erıne cesaret verip vermedikleri?
e ıçınde fe '1' kBütün na, p~: ı~an uııa~ın mevcut olup olmadığı? ..

bunlar uzerınde tetkıkat ve tahariyat yapmakla
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çocuğun haleti ruhiyesine nufuz etmek ve icabında mü
bet bir tarzda çalışmak kabilolur.

Suçun tarifi suç listesinden anlaşılır.
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Suç listesi:

2 - Hırsızlık,
3 - Dolandırıcılık.

ıv- Serseri/ik:
1 - Mektepten sık sık kaçmak,
2 - Evden sık sık kaçmak,
3 - Geceleri ebeveynin haberi olmadan evden başka

yerlerde kalmak ve geceyi geçirmek,
4 - Mektepten veya işten sonra sokaklarda ve çar-

şıda menfi sebepler ve gayeler tahtında dolaşmak.

V - Teessür ve yeis :
1 - İntihara teşebbüs etmek,
2 - İntiharla tehdit etmek,

VL- Mütemadi yalancılık:
İşte yukarda zikri geçen suçlardan birile :malul:her

hangi çocuğa suçlu çocuk (Juvenile delinqucnt) denir.
Binaenaleyh suçlu ve suç, psikolojik bir mes'ele olmaktan:
ziyade içtimaidir.

i - Cinsiyet:

. A - Aynı yaştaki kimselerle riza neticesi cinsi mün
sebatta bulunmak; yaşça daha küçük kimselere arzun
hilafmda taaruzda bulunmak.

B - İfşaat: "
1 - Aynı cinsle cinsi münasebatta bulunmak,
2 - Pek fazla sui istimal,
3 - Vucudün muhtelif taraflarını teşhir etmek,
4 -" Telkinle başkalarını ahlaksızlığa sevketmek.

'." .e

1/ - Hiddet:
A -- Vuçütçe tahribatta bulunmak,
1 - Katil,
2 - Cerh,
3 - Silahsız fakat çok fena kavğa etmek,
4 - Küçük çocuklara veya hayvanlara zulm etme
5 - Yalan yere ithamlar ve tahkir; ve kontrolu

olmiyan hiddet.
B - Mal ve mülkü bozmak ve yağma etmek:
ı - Kasdi mahv ve harap etmek,
2' - Ateşle mahv ve harap etmek.

1/1 -- Ahz ve gasp:
.ı- Aşırıcilik (küçük hırsızlıklar)


