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Yirmi birinci Ders
Mücrimlerin Antropolojik hususiyetleri:

A - Yaş

Yaş, cürümlerin kesret ve tabiatı üzerinde büyük bir
roloynar: Cürmün şerait ve hususiyetlerini tebdil eyler.

İstatistikden öğrenilen şeyler:
1919 Beliçka Adli istatistiği yaşa nisbetle seriye ayır-

ma hususunda aşağıdaki rakamları veriyor.
Erkek Kadın

16 dan 18 yaşına % 7,47 % 5,06
18 den 21 lt % 15,17 % 9,88
21 :» 25 » % 16,27 % 13,65
25 » 30 » % 13,06 % 15,03
30 dan 40 » % 21,47 % 24,01
40 » 50 :» % 15,60 % 19,10
50 den 60 » % 7,83 % 9,69

Daha yukarı »% 3,13 % 3,13
Bu erkamda, 16 yaşından aşağı gençlerin mücrimiyeti

dahil değildir: Bu mücrimiyet, çocuk hakimine aiddir.
Muhtelif yaşlarda nüksün (mükerrir canilik) haddi

azamisi 35 den 45 e vasıl olur. Erkek mücrimiyetin haddi
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azami kesreti 18 - 25 yaş arasındadır. Kadında mücrimiyet
daha geçdir ve kesreti, 30 yaşına kadar artar. Yaşın iler-
lemesiyle (mala karşı tasaddi) gittikçe daha nadir olur.
Cana karşı tasaddi ise daha az bir nisbetde tenezzül eder.
Bu da şüphesiz ahlaka menafi cürüm ve cünhanın art-
masından mütevellitdir. Bu erkam, hayata karşı yapılan
tadinin azalmasını hemen hemen ta'viz edecek mahiyet-
dedir.

İhtiyarlık mücrimiyeti ve hususiyetleri:
Menşei ekseriya marazidir ve ihtiyarda görülen hissi

ahlak! sapıtmalarını, ihtiyarın dimağı ınkırazı ile kabili
Izahdır.

Gençlik, ve çocukluk mücrimiyeti:
Harpden evvelki son yirmi senede, baktırlüğü (Pre-

coclte) vahameti artmakda idi. Fransada 60 sene içinde
gençlik mücrimiyeti (Delinqence Juvenile) (yüzde 4(0)
artmıştır. Içtimat hayatın bozulmuş olan iktisadi ve
ahlaki şeraiti dolayısile, harb içinde, tezayüt daha
çabuk oldu. Harbi umuminin ilk 30 ayı içinde İngil-
terede mahkeme huzuruna çıkan gençlerin adedi (40.000)
daha fazla olmuşdu. Fransada 1917' de tevkif edilmiş
olan (4,475) gence mukabil, 1921 de bu adet, (7220)e
çıkdı. Yani takriben yüzde (40) fazlasına demekdir. Belçi-
kada ve İngiltere gibi bazı memleketlerde gençlik mücri-
miyeti 1920 den beri azalıyor gibi gözüküyor. Fakat belki
bu hadise hakiki olmakdan ziyade zahiridir. Bir çok vak'-
ayı, muhtelif esbap dolayısiyle terhipten kurtuluyorlar. Ço-
'Cuk hakimlerinin ve bunların mürahhaslarmın müfid bir
müdahalesi belki de bu meselede medhaldardır.

Bakur mücrimliğin kesir marazi menşeleri. Bunun e-
sas Ilmillerden birisi, aile ocağının nizamını gaip etmesidir. -
İngiltere, Amerika ve Fransada çocuk ve genç milerimler
arasında yapılanşayanı istifade taharriyat. Bunlarda, irst
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istidadın tesiri ve sahafeti akliyenin kesreti doktor (Paul
Boncourt) un taharriyatına nazaran gayrı tabiilerdeki bülüğ
istihalesinin sapıtmaları. Terbiye amili; okuma da geç kal-
ma; Jonckheere ve madmazell Billen'in mekteplerdeki
tetkikatı.

Moll deki (Adliye çocuklarını müşahede merkezinde)
Rouvroy'un müşahedatı gençlik mücrimiyetinde ailevt ve
Içtimat sebeplerin ehemmiyetini gösteriyor.

Çocuk mahkemesinin tecrübesi; hakim Wets'in müşa-
hedelerinden istihraç olunan müşahede ve netayiç .

. . Çocuk himaye dairesi müdürü Mauss'un tahlili rapo:
runa istinaden 15-Mayıs~1912tarihli çocukları himaye ka-
nununun tatbikı.

Ailede sıra:
Bazı istatistikler, ailede ilk doğan çocukların diğerle-

rinden fazla mücrimiyete maruz kaldığını göstermeye mü-
temayildir. Gençler i-çinde aynı şey vaki imiş. Bu istidat,
tevlit esnasında, ya yaşca çok genç yahut çok yaşlı olan
ebeveynin haleti maraziyei bünyeviyesiyle izah edilebilir. Ai-
le muhitinin gayri müsait şeraiti de işe müdahale etmiş
olabilirler. Nikahsız müşterek hayat. çocukların manen
metrük kalması, ebeveynin geçimsizliği dolayısiyle; tegad-
diyede yapılan hatalar ve fena sıhhat şeraltı.

İzdivaçdan evvel doğan çocuklarda ekseriya müşahede
edilen biyolojik aşağılık müşabih sebeplere atfedilebilir. Bu-
rada bir kerre daha tebarüz eden bir şey var ki o da,
mücrimiyetin mutad avamili müssebbibesinin iştiraki ile
bunları istihdaf eden tetkikin mudilliğldir.

** *

Yirmi ikinci Ders

B - Cins

Kadın mücrimliğinin daha az bir mikdarda olduğuna
mütedair olan fikir, cinat ilmi beşerin bir mütearifesidir.
1910 dan evvel, bu adet erkeğe nazaran altı kere daha azdı.

Bu iddiaya karşı serdedilen kuyudu ihtizariye:
1 - Bu vakıa, her nevi ceraim için doğru değildir.
2 - Bazı memleketlerde nisbet daha az mikdarda ka-

dınların lehinedir.
.3. - İçtlmat, iktisadi sebepler dolayısiyle kadının hayatı

harıcıyeye daha faal surette iştirak ettiği ve sınaata gire-
rek erkeğin himayesinden kurtulduğu yerlerde, kadınlar
arafından yapılan cürünılerin adedi artmaktadır.

4 - Kadının mücrimiyeti, terhipten daha kesretle
kurtuluyor. Lacassagne ve Lombroso kadın mücrimiyetinin

?ha az olduğunu ifadede müttehiddlrler, çünkü daha uzun
ır suretde tasmim edilmiş, daha dessasane hazırlanmış 01-
~k dolayısiyle ekseriya meydana çıkmaz ve ceza görmez

zına, fücur, zehirleme),
5 - Fuhuş da nihayeten nazarı itibare alınmalıdır.

Ç.Ü~küfuhuş ahlaki noktai nazardan cürmün bir diğer ne-
dır. Zaten bazı vakayide de cürrne vazıhan müstait
ılar.

Harbin kadın cürmü üzerine olan tesiri:
Bazı cinayetler kadında erkekden daha fazla görülüyor,
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Hulasaten diyelimki: On senedenberi kadın mücrimiye-
artmaktadır.

Mahküm kadınlar nezdinde cezai taharriyat
İki esas müşahede vardır:
1) Vasatı aklt seviye, erkek mahkümlannkine nisbetle

,a aşa.ğıdır. Amerikao.~ ?u hususda yapılan taharriyat
tt hüküm vermeye salihtir. (Reformatories) denilen mü-
seselerin istatistikleri ise, hapisanelerin istatistiklerinden
aha muknt ve ispatkardır.

2) Kadın mücrimiyetinin psikolojik ve içtimat şeraiti
ek mücrimiyetininkinden farklıdır.
İlave etmelidir ki, fahişelerde, bilhassa genç, ahlaksız

larda, akıl seviyesi (zeka seviyesi) pek aşağıdır. vekai-
hemen ekseriyetinde, az çok bariz bir sahateti akliye
şahede edilmektedir.
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Mesela çocuklara vahim surette sui muamele etmek ve
zehirlerne vakayil gibi Maruf zehirleyici kadınlar. Bazı
cünhalar kadına nisbeten daha sık görülür: Ev eşyası
çalmak (yüzde 30-40), cebren (ünvan, imza, tahvilat) almak,
(Yüzde 34), kasden ikaı harik (yüzde 26), nihayette, an-
cak ancak kadına ait olan oürüm ve icnayetler vardır:
Sıkıt, katli mevlüt, (vol lentolage) büyük mağazalardan, dük-
kan önünden eşya çalmak.

İntihara gelince: Kadında yüzde 22 nisbetinde müşahede
edilir. Kesretir erkek intihar adedinden pek aşağıdır.

Muhtelif memleketlerde, kadın mücrlmiyetini gösteren
istatistikler:

(Cezayir Colajanni yüzde 4) , (İtalya yüzde 9), (Belçika
yüzde 13), (Almanya yüzde 15), (Fransa yüzde 17), (İngiltere
yüzde 24), (Kadınlar burada en vahim cinayetlere iştirak edi-
yorlar) Granier'ye nazaran Fransada kadın mücrimiyetinin
coğrafyası. Eğer kadın mücrimiyetine, fuhuş da ilave edi-
lirse, yüzde itibariyle nisbeti şehirlerde bariz bir surette
artmaktadır. (Londra da yüzde 35), (Liverpol da yüzde 44),
halbuki umumt vasatt aded, yüzde 24 tür.

Harpten sonra Belçika da kadın mücrimiyeti
1919 Adlt istatistiği:
Mahkumların heyeti umumiyesi içinde yüzde (70) Erkek

ve yüzde (30) Kadın sayılır.
Ceza mahkemesinde hüküm yine 100 mahkumdan yüz-

de 77 Erkek, yüzde 23 Kadındır.
Polis mahkemesinde hüküm yiyen 100 mahkumdan yüz-

de 61 Erkek, yüzde 39 Kadındır.
1920 de kadınlık noktai nazarından erk am daha az şa-

yanı memnuniyettir.
Yüzde nisbetleri, mütekabilen yüzde 32,24 ve 47 ye doğ-

ru yükseliyor.



Yirmi üçüncü Ders
Mücrimlerin bünyevi hususiyetleri

A - Bünye

1-Hayatı mimari unsurudur. Mizaç ile münasebeti var-
dır. Vücudun uzvt ensaemı ve nisbetlerini tayin eder.Bün-
ye etraf ye ıhşanın tekamül ve ahengini tanzim eder. Bu
unsur, tamamen istatik bir unusurdur.

Haleti bünyeviye, bir şahsın arzettiği aksülamellerin
heyeti umumiyesini (gerek hali tabilde gerekse hali mara-
zide) bize izah eyler.

Vücudun takamülü, büyüme ve bünye birçok amille-
rin tesiri altındadır. Bunlar arasında:

1) İrst temayüller.
2) Cenin istihale ve takamül şeraiti.
3) Hayat rejimi ve hayat hıfzıssıhası. Bilhassa büyüme

esnasında.
4) Çocukluk ve delikanlılıkdaki hastalıklar.
5) İfrazatı dahiliye guddelerinin az çok muntazam ça-

lışması. Mesela Güddei derekiye.
Bir ferdin, bünyevt temayülatı doğumdan itibaren bel-

ki de, ana rahmine düşdüğü andan itibaren vücut bulur. Bu
temayüller tebeddül edebilir. Azar, azalır, hatta haleti ha-
fiyede bile kalabilirler, muhitin amülerınm tahtı tesirinde
olarak bu hallere giriftar olurlar. Vücut noktai nazarm-
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dan doğru olan bu hal akU noktai nazardan da doğrudur.
2 - Müerimlerde, bünyevi halde aşağılık çok görülür.

BU da müerimlerin haleti terdisine merbuttur. Bunu vakıa
ispat etmektedir.

1) Cismani bünyelerinin gayri muntazam ve ahenksiz
olması. Umumi veya kısmi.

2) Raşitizme ait istiğmatların kesreti ve ifrazatı dahili-
ye guddelerinin akulevi ademi kifayesi (Artilit, Humbelik
Akromegali ve Akondroplazl) nin hafif şekilleri.

Bize bu hususdaki. alaka bilhassa İtalya müelliflerin-
den geliyor. Vidori, 'I'anzi, Lugaro, Pende ifrazatı dahiliye
teşevvüşatı ile (mesela hipertiroidi) mücrimler ve gayri ta-
billerde kesretle rastgelinen seciye kusurları arasındaki
münasebetleri gösterdiler: Eleasit (İmpülsivlte), akli sebat-
sızlık, heyeani müvazenesizlik.

Papillaut'nun bu hususta tekit edici taharriyatı.
Bu vakıalara Liyonlu Doktor J. Vigne,mektep çocuk-

larında görülen tenbeIlik ve ihtimamsızlığın, çocukların
fena bir haleti bünyeviye ve gayrı kafi bir faaliyeti güddevt-
yeye merbut olduğunu gösterdi. Tıbbın terbiyevi müşahe-
delerini zikredelim.

3) Bir çok noktai nazarlardan hapishane doktorlarına
mekşuf olan müerimlerin bünyevi aşağıIığı (hastalıkların
kesret ve uzun sürmesi, ölüm, müddeti hayat, çalışma ka-
biliyeti, kuvvei akliye) [Zaviyei rü'yetlerden bakılarak

eşfolunan bünyevi aşağılıklı]
Bu mesele etrafında, mütenakız travaylar ki ekseriyet-

e eski ve kabili münakaşa travaylardır.
Bu tenakuzların sebepleri: Mütesavi müşahedenin Iık-

danı; taharriyatın kısım kısım olması; muhtelif kategorideki
nıüerimlerin birbiriyle karıştırılması. Serbest hayat ve cezat
hayatın (Hapisane hayatı) muhtelif şaraitini de nazan dik-
kata almalıdır.



- 90-

İntanat, taşkınlıklar, tesemmümat
Umumi tez olarak, müellifler hastalığa ve muntazanı

çalışmaya karşı olan bünyevi mukavemetin, mücrimlerde,
gayrı mahkumlardan daha az olduğunda müttefiktirIer. Ve
müerimlerdeki marazi istidatların daha bariz olduğunda
müttehidtirler.

İtiyadt mücrimlerin ekserisinin gayri muntazam olan
içtimat şeraiti hayatiyesi, bu mücrimlerin hafif bünyesini
kari derecede izah edebileceği zaten muhakkaktır.

Brükseldeki mahpuslar üzerindeki şahsi araştırmala-
rımız:

Eyi bünye Binde 595
Kafi li > 150
Fena » ) 255
Bünye kudretinin ölçülmesi - ki tıbbi muayeneye is-

tinad eder - ince bir şeydir. Ve rnüşahidin ilmi kıymet
ve şahsiyetine samimi bir surette bağlıdır. Bu ferdi arnlll
bertaraf etmek için bu gün, hiç olmazsa şüpheli vakayide,
gürbzlük karinesine müracaat edilir.

Gürbüzlük karinesi:
Riyazi bir mıstaktır, bünyevi kuvvetin, derecesini, esa-

sı antropometrik hususiyetler arasında mevcut olan mu-
tad münasebetlerden istihraç eder ki bunlar da: Boy, ağırlık,
sadır çevresi genişliğidir.

Bunlara, Fizyolojik sehpa ve bünyevi temel taşı de-
mek mutattır.

Bir çok formüller vardır. Fransız Doktoru' Pignet'ninki
en iyilerinden biridir. Ve bir çok memleketlerde orduya
asker kaydedilirken istifade edilmiştir.

Gürbüzlük karinesi: Boy - (Ağırlık + Çevre) yani;
T - P+Pr dir.

Misal: 1,65 boyundaki bir adam; ağırlığı 65 kilo, muhiti
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adır çevresi ise 85 santimetre olursa karlnesi.
15 = (65x 85) - 165 olacaktır. Karineler tablosuna

akılırsa bu (Kuvvetli bünye) dir.

(Pignet)nin gürbüzlük tasnifi
Bünyeler Karineler
Çok kuvvetli 10 dan aşağı
Kuvvetli 11 » 15
İyi 16 > 20
Vasat 21 » 25
Zayıf 26 » 30
Çok zayıf 31 » 25
Fena 35 den üstün

Fakat inkar edilmemelidir ki Pignet'nin formülü sihhatlr
arak, ancak, askerlik yaşına gelmiş genç adamlar için
yları 1,~O-1,yO ol~~ delikanlılar için bu doğrudur. Bu
rmül ıslah edılmelıdır. Şu şeraitte:

a) Kadın için,
b) 19 dan aşağı ve 25 yaşından yukarısı için,
c) Kısa boylu veya uzunlar için,
d) Şiş~an efrat için veya evvelee geçirilmiş bir hasta-
~C!layısıyle~~a~ır çevresi gayri tabii bir hal almış olan-
~ç~n(mesla ısım hastalığı, zatülcenb gibi) tashih edil-

lldir.
Bizim şa.hsi olarak, askeri ve cezat muhitlerde yaph-
ız ta~arrı~at, gürbüzlük karine usulünün pratik fayda-

ı te'kıt ettı.
Pignet'~inki, eğer boy- (ağırlık+ çevre) formülünün ye-

e şu kesır konulmuş olsaydı daha doğru ve daha ame-
olurdu.

Ağırlık +Sadır Çevresi -;- Boy:
Bizim Iormülümüzde şahsın boyu bir kesrin harici

meti ol~y.or. Ağırlık ve sadır çevresi ise tuferetur olur.
andan ıtıbaren Pignet'nin formülüne karşı serdedilmiş
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'Olan - haklı olarak - itirazatta suya düşmüş oluyor. Bilhas.
sa bu itirazlar arasında boyun, uzvi gürbüzlüğün fizYOlOjik
vasattsine mütedair getirdiği tehavvülat bertaraf edilmiş
olur.

Efradın kıt'alara sevki esnasında ve cezat muhitlerdş '
yaptığımız bir seri taharriyat, teklif etmiş olduğumuz
gürbuzlük harici kısmetinin vermiş olduğu bünyevi delailin
bir intizamı tam halinde olduğunu gösterdi. Belçikada as-
keri kabiliyeti bedeniyesinin en aşağı haddini tesbit için
bir prensip olarak kabul edildi.

19 - 20 yaşına kadar olan efrat için, boyları ne olur-
sa olsun gürbuzlük harici kısmetinin asgari adedi 80 ola-
rak takdir edilebilir.

Vesika olmak üzere, kur'a neferatı ve mahkumların
mukayesevi bünyevl krymetine mütedair birkaç rakkanı
veriyoruz.
1918 ii Belçika sınıfı 43.345 nefer. Bunlardan 40.589 u kıt' aya alındı.

Gürbüzlük Bünevi zaof Bütün muaf Bütün kıt'a- Askeri kur'a keşidesi-
karinesi dolayısile olanlar ya almanlar nin heyeti umumiyesi

muaf

.1-10 pek % O ~ 5,76 % 11,99 % 11,31
kuvvetli

11-20kuv- % 1,79 % 21,60 % 38,26 % 37,20
vetli

21 - 25 % 2,75 % 17,8 % 23,76 % 23,36
Vas at

26 - 35 % 43,83 % 35,76 % 23,97 % 24,72
zayıf

Daha yu- % 51,63 % 19,80 % 2,32 % 3,41
. karı,fena

Adamlar 835 2756 40.589 43.345adedi -
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Mahpuslar.

Bünyeler 20 - 50 yaş 19 - 22 yaş

Çok kuvvetli % 15,8 )kuvvetli % 14,9 % 50,4 % 35,4
iyi % 19,7

Vasat % 18,2 % 18,2 % 18,2Zayıf % 25,6

Fena ya 5,8 % 31,4 % 22,6

Ekser mücrimlerin bünyevt kıymeti için elde edilen
ispetlerl, 1918 de kur'a keşidesinin heyeti uııiumiyesinin-
'yle mukayese edersek ve sonra tekrar askerden afedilen-

erirıki ile mukayese eylersek aşağıdaki rakkamları elde
eriz:

Mahkumlar Kur'a
keşidesinin he- Afedilenler

19-20 yaş yeti umumiyesi

420 281 555

226 234 171
Binde 354 Binde 485 Binde 274

Netice: Askerlik çağındaki mücrimlerde, askerlerden
ıtha az, (iyi ve kuvvetli) [*J vardır. Nisbetleri yüzde (48)

~~n (35) e düşmektedir.

[*] Eyi ve kuvvetli tip denilmek isteniyor.



Yirmi dördüncü Ders
B - Mizaç

Mizaç, şimdi haksız yere metrük, eski, tıbbi bir me~hum_
'<lur. Bu mefhum inkar edilir,' çünkü mana vermek güçtür,
çünkü mizaçlar da çoktur. Mizacın tarzı müdahalesini ve ml,
-zaeın aksülamellerini tayin eden Biyolojik uzuvları tavzin
kabil değildir. .

Bünyenin aksi olarak- bünye, istatik- ve ensact bır un-
.surdur- mizaç, dinamik - üfulevi, biyolojik bir unsurdur.
Fakat bu fark nazarldir. Çünkü bir uzuv ile bu uzvun ta-
aliyeti arasında samimi bir münasebet vardır.

Dört klasik mizaç olduğu malümdur, bunlar da: Deme-
vi lenfavi Asabt Safravidir. Muhtelif şekiller de vardır.
'B~nun nisbeten Ç~k nevileri vardır. Bizim de, mizaç ile
Antrepolojik hususiyetler arasında münasebet bulunduğu-
na dair şahsi taharriyatımız vardır: Boy, ağırlık,. ırk,
sıhhat, malüliyetlere karşı istidad, adalt kuvvet ve bilhas-
sa nihayeten de bünye.

1) Bünye, kat'iyetle irstdir. Muhit ve rejim, anc~k
güçlükle mizaeın ~azarr.a!l~r.ını azaltabilirler. Diyatezlerın
irsiyeti gibi (nakrıs, ertırıtısım). .... .

2) Mizaç, bizim fizyolo~ik haya~ımızın bütu~ tez~hur~.
tına tesir eder. Ve seeiyemıze hakim olan psikolojik II

surlarla sıkı bir münasebeUedir. '1
3) Mizaç, bizim marazi istidadlarımızı tayin eyler, bı'
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bassa uzvt olsun, eritant olsun hastalıklara karşı olan mu-
afiyetimizi ve mukavemetsizliğimizi tayin eder. tababette,
pek mühim bir şeyolan «Biyolojik- terdıyet- amllinl, işte
bu zemin ve mizaç mefhumu temsil eder.

Mikroplu hastalıkların tedavisinde bu mefhumu inkar
tmek hatadır.

Cinat ilmi beşer ve pedagojik, insanın' fizyolojik ve
li ferdiyetini temsil eden Biyolojik potansiyeli tanımamak

ahim bir hatadır. Nihayeten de bu, ferdin mizaç ve
ünyesinde karar kılar. Martinet'nin taharriyatı vücudun
orfolojisi ile dahili uzuvlar arasında sıkıjmünasebetler 01-

uğunu meydana koydu.
Martinet'nin (Morfolojik karinesi) şahsın boyunu, sad-

nın müsta'rezi kutru (veya bir ıbıttan bir ıbıta olan ku-
ur) ile taksim ederek elde edilir. Bu karinenin çokluğu-
a göre 3 tip morfoloji vardır:

Brevligne 5,5 den az
Medioligne 5,5 den 6 ya kadar
Longiligne 6 dan fazla
4) Müerimiyet ile mizaç arsındaki münasebetler bilü-

asıta Nimedias değildir. Bunlar daha ziyade seeiyenin
mayüllerine merbutturlar. Bu temayüllerde mizaçlardan

assül eden istidatlarla müşterek münasebet halindedir.
Fransız ordusunda ve Afrika kıtaatında Doktor Mar-

'nin mizaçların sureti tevazzuuna dair bir takım rakkarlılar
ldu.

Esast netayiç: Saf mizaçlar, Fransadan gelen kıtaatta
a fazladır. Halbuki muhtelit mizaçlar, Afrika kıtaatın-
daha galiptir.
Forest Laboratuvarında yapılan taharriyat:
a)Mizaç ve mücrimiyet (1000 Bekçikalı mahkum).
Demevi 181
Demevi asabt 147
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Asabı 299
Lenfavi Asabl 107
Lenfavi 197
Safravi ve sarravt asabt 60
Asabl olmayan muhtelit

mizaçlar 9
b) Mizaç ile kabahatin şekli arasındaki münasebetler.
Netayiç: Mizaç kabahatin, cürrnün tabiatını tayin etmez.

Fakat, ferdin seciyesine ve bünyevi temayülatına en mu-
vafık olarak tekabül eden mücrimiyet eşkaline, modalitesine
müstaid kılar.

MORFOLOJİK Tİp
Bilhassa Doktor Mac Auliffe tarafından morfolojik tipler

hakkında yapılan son Fransız travaylarını zikredelim.
Bunların kıymeti ve pratikteki tatbikatlarından bahsedelim.

Beşerde Dört morfolojik tip vardır:
Hazml, teneftüst, adall, dimağt ve (ara yani mütevassıt

tipleri.)
Morfolojik tiplerin sipesifik hususiyetleri hem veçih,

hem gövde, hem de etrafı alakadar eder.
İnsan yüzünde birbiri üzerine mevzu 3 kat mevcut

olduğu itibar edilebilir. İdeal bir yüzde bu katların irtifaı
müsavidir. Bunlara dimagt kat, tenefüsl kat, Hazml kat
denilebilir.

i - TENEFFÜsİ Tİp
Teneffüst tipte,orata kat hakimdir. Veçhi muayyen LO-

SANGE"şeklinde, profil PİGNON haldedir. Ceybi feki ve
ceybi cebhiler az çok tebarüz etmiştir.

Sadır, havsalaya nisbetle, irtifaan daha fazla neşvünema
bulmuştur. Azami ası uzundur. Xyphoide zaviyesi veya
Charpy zaviyesi, dardır.
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II - HAZMİ TİP
Veçhin aşağı katı (Yani feki katı) daha hakim bir su-

rette nemalanmıştır. GONİON mütebarizdir. Vecih, kaide-
si aşağıda bir mahrut (Cezi') halindedir. (BretiHo'nun, eh-
ram şeklindeki yüz dediği şey).

Veçhi prognatisim, (Yani feki süfhanın ileri çıkması)
bilhassa alt çeneye has olmak üzere mevcuttur ..

Cezi' geniştir. Muntazam surette yuvarlaktır. Bilhassa
batnı aksamında; Batnı aksam bariz bir surette hakimdir.
Azami kas kısadır. Adla ile harkafa üst hanesi arasında
eniş bir nahiye vardır. Etraf ekseriya kısa ve tombuldur.

III - DİMAGİ TİP
Başın üst katının (yahut dimağ katının) hakimiyeti. Ve-

eih top aç şeklindedir. Ve zirvesi aşağı bir ehram şeklini
rzeyler: Kıhfa nisbeten veçhin tenasübü daha aşağıdır.

Cezi' nisbeten kısadır. Omuzlar düşüktür. Etrafı ulviye
üçük ve cılızdır. Etrafı süfliye vasat derecede neşvü-
üma bulmuştur.

IV - ADALİ Tİp

Bu tipteki eşhasın, veçhin 3 katı .hemen hemen müsa-
"dir. Vecih daha ziyade müstatildir. Katlar aşağı düz hatta,
un ve serttir. Saçların cebhe üzerine batışı müstatildir,

Halbuki bu, hazmt tipte dairevi, dimağt tipte sivri uçludur).
dalt tipin daha esas hususileri de vardır. Evvelaı Bilhassa
alata münhasır olmak üzere çok neşvünüma bulmuş bir

dalat sistemi var. Büyük ve ense genlştir.
Cezi' burada üç müsavi kısma ayrılmış olabilir; (bo-

F: 7
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yundan zeyli kasii hançereviye kadar; zeyli hançereviden
sürreye, kavsı aneye kadar olur. ) Köprücük kemikleri ut,
ki vaziyettedir. CHARPY zaviyesi vasatt olarak yüzde (80)
dir. Etraf', boya nisbetle ekseriya uzun olarak nema bul-
muştur. Boyortadır. Etrafta kabarlılar mizarı dikkati celb-
eder. Ve 'etraf'ın müsta'razı hacmi de calibi dikkattir. Bu
en ahenkdar olan tiptir. Ve iki tenevvüü vardır:

KISAADALİ Tİp, UZUN ADALİ TİP
Son seneler zarfında, Fransız Morfoloji mektebi, bu

mesele hakkında mühim travaylar neşretti. Doktor Tho-
oris'nin askerler ve atletler üzerinde yaptığı müfit taharn-
yat, bir seri morfolojik tip olduğunu meydana koydu: Yas-
sı tip, yuvarlak tip ve bunların tahtı şubeleri: (Bossue'eler),
(Dalgalılar), (yeknesaklar) gibi.

Daha bir çok ta, bünye tipleri tasnif eden usuller var-
dır. Bu tasniflerin ehemmiyeti bilhassa tababeti ruhiye
noktai hazarmdandır. Bunlar bilhassa Almanya ve İtalyada
reddi kabu gördüler. (Mesela Kretschmer mektebi gibi).
emütercimln ilavesi»

MORFOLOJİK TİPLER VE MÜCRİMİYET
Marie Mac Auliffe'nin (250) Fransız katilinde yaptığı

taharriyat gösteriyor ki bunlar arasında tam adall tipler
hakimdir. (121) veya muhtelit tipler barizdir. (86) bu da
takriben yüzde (85) demektir.

Mizaçlarla mücrimlerln morfolojik tipleri arasında mü-
nasebetler vardır. Cürümlerin seri halinde tasnifi bunu is-
pat etmektedir.

Cinai bir mizaç var mıdır? İşte 1908 de Liyonda BEAV-
FORT'un bu serlevha altında intişar eden bir tezi, bu su-
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,le müsbet cevap veriyor. Mukayese ile işe başlayan mü-
Ilit, her fertte, husus! bir aksülamel tipi mevcut olduğu-

bU, hastalıklarının şekil ve tarzı istihalesini tayin eden bir
ınizaca malik bulunduğunu tespit ediyor.

Mücrimlerin cismant, Içtimat. aklt, ve bilhassa ahlak-
IlZIık ile muttasıf hususiyetleri vardır. Ahlaki hissizlik
tomlei asabiyenin husus! hücrevi bir dinamizisinden mü-
teveIlittir ki buna da, cinat mizaç ismini vermek kabildir.

izim fikrimize göre cinat mizacı meydana koymak için
Cinat mlzaç ekseriyairst ise de, cümlei asabiyenin hasta-

ları veya travmaları dolayısiyle iktisap edilebilen bir şey-
ir » bilhassa, içtimat aksülamellere istinat etmeli, mücrim-
rin ruhi muayenesine dayanmalı, onların morfolojik istiğ-
atlarına ve mahza kusurlarına istinat eylemelidir.

** *



Yirmi beşinci Ders
Müorimlerin antropolojik hususiyetleri

Antropometri

i - Urnumi mutalar:
1) Mana, antropolojideki ehemmiyeti, biyolojik ehem,

miyet ve manası; adali tatbikatı, kriminolojideki
ehemmiyeti.

2) Antropometri, iz amın tabiiliğini tahmine müsaade
eder. Ve vücut mimarisinin intizamını ölçmeye izin verir.

3) Bundan da çoçukluktaki cismani tekamül, delik an-
lılıktaki neşvünüma ve neşvünümayı haleldar etmiş olan
marazi esbaba dair mühim ve vazih mefhumlar lstimzaç
eylemek kabildir.

4) Neşvünümanın tabii tekamülü, tevakkufu, geri
kalmaları ve fizyolojik halde, sür'atlenme buhranları.

Neşvürıümayı haleldar eden amtller: Ailevi kusurlar-
Bilastotoksi; cenin hastalıkları; çocukluk ve gençlik has-
talıkları; fazla yorgunluk; (Surmenage) gıdanın kifayetsiz-
ligi; tegaddiyedeki hatalar; fena bir hıfzıssıha; tesemmümlst-

5) Kriminolojide bazı enteresan antropometrik müşa-
hedeler:

a) Tevekkufu neşvünüma,
b) İskeletın sui eşkali,
c) Uzunluktaki gayri tabiilikler,
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d) Muhtelif kemiklerin nisbetindeki gayrı tabillikler,
af ile cez'i arasındaki ahenksizlik

e )İzamın ademi tenazuru (Asymetrie)
6) Fiziyolojik tabiatta, antropometrik' tenevvüller: Ir-

terıevvüler, cinsi tenevvüat.: ferditenevvüat.
Atavizim ve tereddiye ait karineler.
Bu .hu~usta, Antropometrik nisbetlerin ahenksizliğinin

mmıyetı mahsusası vardır. Ve Liyon müderrisi Martin
talebelerinin taharriyatı bilhassa bunu gösterdi.
7) Antropometride yapılan usul ve hesap hataları:
darı vasatı etevehhümatı» seri halinde tetkikin lüzumu-
gösterdt.

II - Mücrimlerde antropolojik ölçüler:
1) Boy: '.
a ) Mücrimlerin vasatı boyu, tabiileri geçer.
b) Pek uzun, aşırı ve pek kısa boylar mücrimlerde

a ziyadedir. .
c) Boyun uzunluğu, ekseriya, biyolojik manada bün-

aşağılık ifade eder.
2) Geniş bir çevrenin (Envergure) gayri tabiilikleri
.ssa ~aşkınlık halinde mücrimlerde çok görülen bir
ır; bilhassa mücrimlerin en az akıllı olanları arasında
dir.
26 Mahkümda şu rakkamları bulduk;

:Yüzde 7,63 boydan küçük bir çevre (Envergure).
üzde 3, 63 boya müsavi »» »

üzde 88, 74 boyu büyük. .
~~ların yüzde yirmi beşi en aşağı sekiz santimetreıdı.

üyük çevrenin teşriht bünyesi; tahavvülleri, muhtelif
arın nisbi ehernrniyeti.
) Vücut ağır~ığı:
) Vücut ağırlığına tesir eden bir çok antropolojtk ve
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* *
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tıbbi amillerr Mesela; yaş, boy, mizaç, himmet, beslenme
beden harekatı, ila. '

b) Mücrimlerde taşkın Extreme bir ağırlık nisbeten faz,.
ladır (Yüzde 75 gayri kafi ve yüzde yirmi beş fazla. ol.
mak üzere).

c ) Hapisanelerde müşahede edilen pek fazla beden a,
ğırlıklan. ekseri marazi bir kaynaktan çıkar.

d) Mücrimlerde cinat temayüller vehamet noktai nazs,
rından arttıkça fizyolojik ağırlığın yüzde nisbeti de azal.
maya başları tereddiye ait kusurların kesbi vehamet etmesin.
de de aynı hal vakidir.

4) Mücrlmlerde Gövde (Buste) de nisbetsizlikler tens],
füs azalarını, hastalıkları ve, bünyevi zafiyeti ile münass,
batdadır.

5) Diametre Acromial (bir nutu atıremiden diğer nutu
ahremiye kadar olan mesafe) aynı müşahedeler elde edl-
lir; ahenksizlik, bir çok gayri tabiilikler, dejenereler ve
canıler için müşterek bir vasıf gibi gözüküyor.

6) Sadır: Sadrın te tki ki tıbbi ve antrepolojik bir ehem-
miyet arzeder.

a) Guddaml - Hulfi kutur veya müstarazı
karine: Şu suretle ifade olunur.

7) kıhıf Kuturları.
Üfki muhiti (çevresi).
Karinei kıhfiye.
Nisbet gayri tabiiliklerinin ve ademi tenazurun ilmi ci-

nayet noktai nazarından ehemmiyeti kıhıf hacminin büyük
olınası halinden daha büyüktür.

Kıhıf sıası (kafa tasının kapasitesi) ile dimağın aklt
kıymeti arasındaki münasebetler.

8) Vecihı.Araştırması lazım ve mühim kuturlar vardır.
ütenazır uzuvların yerleri. Yüz ve çenede prognathisme

ir çok kuturlar, münhaniler vardır: Mütenazır uzuvların
saplanışı veçhi ve çenedeki Progİıatizim.

Kıhfi - Veçhi teşekküldeki atavizrne ait (Alameti ihbari-
e80· '

9) Etrafın Antropometrisi.
Manouvrier'ye göre hali tabiideki cesamet tahavvülleri . ,

kıtaların ademi tenazuru. Etrafın kendi arasındaki ahenksiz-
liği ve etrafın gövde ile olan ahenksizliği, nihayatın gayrı
tabit halleri: El ve Ayaklar.

Netice: Mücrimler üzerinde antropometrik münasebet-
lerin tetkiki tereddiyi meydana çıkarmak için iyi bir vasıta-

ır.
İstisnat vakayi hariç, dejenerelerde, antropometrik istiğ-

atlar pek çoktur; tek başına görülen gayri tabiilikler fi-
yolojik veya ferdi tenevvüattan ibaretdlr.

Zaten eğer akll kusur yoksa şahsın ölçü neticesinde
lde edilen gayri tabiiliklerin mevcudiyetine istinad ederek
atta iyice müteşekkil bile olsalar) o şahsın mütered-
i olduğuna hükmedilemez.

T
A.P

b) Sadır çevresi, muhiti sadır. (Primetre Horacique.
Kullanılan usulü bildirmek mecburiyeti vardır ve bU

usullerin de bir çok tenevvüleri vardır: Mesela.
1) Ibtı, sedi xyphordien
2) Şehik, zefir ve teneffüs, ıstirahat sükün halinde bil-

hassa tıbbi noktai nazardan siai teneffüsiye (Amplitud8

Respirotoire) pek mühimdir.



Yirmi altıncı Ders
Morfoloji

Morfoloji, cin ai beşer ilminin şayanı istifade b~r bah-
sını teşkil eder. Hususiyle vücudu beşerin şeklini ve hari-
cini tetkik ile iştigal eder. Morfolocya beşerin tabüliğini is-
tihdaf eden bir tahmin, esası güçükle tavzih (tayin) edilen
bir şeydir. Pratikte mutad telakki edilen tipde husule ge-
len tahavvülata, hafif oldukları vakit morfolojik gayrı ta-
biilikler denilir. Ve şiddetleri onlara marazi bir hususiyet
verdiği 'vakitte (Kusur veya Leke «Tare») ismi verilir.

Bu mefhum genişletilerek, morfolojik kusurlar arasına,
derinde bulunan uzuvların vaziyet ve şeklinde husule ge-
len tegayyürat da ithal edilir. Mesela: Dimağ ~elafi~lerinde
görülen bazı gayri tabitlikler veya kalbın şeklindekitegay-
yürat gibi.

Bu tetkikde aşağıdaki rıokat ayrılmalıdır:
1) Ferdin umumi morfoloji si. Bu morfoloji, morfolojik

tipe tahsis ettiğimiz dersde tetkik edildi.
2) Uzuvların husust mofolojisi.
Mühim bir ihtar: Morfolojiye has olan kusurları mün-

hasıran tereddiye ait veya atavik addetmeğe alışılmıştır.
Uzvi tekamülün bir gerilemesi veya tevakkufuna bir de-
lil addetmeye alışıldı. Bu bir hatadır. Bazı şekil gayrı ta-
biilikleri rnütarakki bir istihale istitaatma maliktir. Bazıları
ırki ve marazi tabiattadır. Bazıları tesadüfi bir şekil tegay-
yüründen ileri gelmiştir.
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Nihayet, morfoloji kusurları kendi başlarına, mücriml-
iyet temayülü için bir delil teşkil edemezler.

Lombrozo nazariyesini, bu iptidat zaviyei rü'yet altında
ik bir hatadır. Uzvi şekle ait gayri tabiilikler pek ke-

rdir. Biz, mücrimlerde tesadüf edilen başlıcalarını zikr-
eceğiz. Aynı çoklukla delilerde, sar'alılarda ve dejenere-
rde de tesadüf edilir. ~

Kıhıf:
1) Şekil gayri tabiilikleri: Tenazursuzluk, büyük

afalılık (macrocephalie), küçük kafalılık (microcephalle),
rocephalie; stenocephalie scaphocephalle noticephalie
bi; diğer taraftan da trochocephalie ve platycephalie
killerini bazı müelliflerin telakkisi aksine olmak üzere,
utad kafa tası şekilleri arasına sokmak lazımdır gibi görü-
yor.

2) Bünye gayri tabiilikleri: Bakür bir kemik yapışması
ynostose precoce); (os wormien) ler mücrimlerde yüzde

nisbetindedir.

Hufrei verıniye veya mutavassıt hufrei kafaviye
KAFA

Vecih: Ademi tenazur, dumuru nıstt (hemiatrophie),
ognatizm. Kıhıf gayri mütenasip olmak gibi haller.

Alın: Cebhe; kısa, yüksek, arkaya kaçmış olur.
Huferei cebhiye; geniş. Cuyuplar büyük; vaktinden

vel hasıl olan cizgiler.
Cevfi hücaci; derin. gayri müsavi, birbirinden mefruk.
Kaş ve ahvas: Gayrı mütenazır, bir biriyle birleşmiş;

ça kaş, azalmış kaş, cevfi hücact kenarının tebarüzü.
Burun: Çarpık olması, burun deliklerinin gayrı müte-

azır olması; burun hicabının çarpıklığı; kornelerin daha-
esi.
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Ağız: Tavşan dudağı (şefetülernep), dudakların ademi
tenazuru.

Dişler: Gayrı müsavi, küçüklüğü. hacminin büyüklüğü,
munzam dişler. Hutchenson dişleri. Dişlerin çeneye fena,
surette saklanmış olması.

Kubbetül hanek (ogival): dar, yarık olması, çıkıntıların
mütebariz olması (Naecke kulesi denilen şekil).

Çeneler: Zigom ve ganion muhaccem. Prognatizim. A,
ğır bir fek; Çenelerin neşvünüma noktai nazarından geri
kalmış olması. .

Gövde Cez'u Gayri tabiilikleri daha az tanılıyor. Ve te-
reddi noktai nazarından kıymetleri de daha azdır. En mü-
himleri, sadrın şekli ve amudi fıkarinin şeklidir.

Etraf: bir tarafın dumuru (kol veya bacakdan birisinin).
Izami sui teşekkül: Yapışık parmak viladi Pied - bot

ila. Etrafın asfiksiyosi denilen hal,
Tenasül uzuvları: Hünsalık ve Gynecomastie.
Kulaklar: Kulaklarda görünen morfoloji kkusurlar, bü-

tün cinai ilmi beşer kitaplarında mühim bir yer tutar; se-
bebi de:

a) Kulak sayvanının şahsın tefrik "ve teşhisine yarama-
sıdır.

b) Hayatın ilk yaşlarında bile mevcut olmaları.
c) Kolayca müşahede edilebilmeleri dolayısiyle İtalyan

mektebi bilhassa kulak sayvanını afetzede eden kusurlara
büyük bir ehemmiyet atfetmektedir.

Halix'ln kusurları: - Fena bükülmüş olması, takamülde
geri kalmış olması, ezilmiş olmasi, şekli bozulmuş olması,
sevzaki; hufrenin uzamış olması.

Bazı klasik mütereddi manada kulak şekilleri vardır.
Bunlar da, Morel, Wildermuth Vespasien, Darvin tipinde kU-
laklardır.
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Antelix'In kusurları: Nadir olması, girinti ve çıkintılan-
nın bariz olması halleri.

Tragus: Çift olması; dört dalılı olması, şekilsiz veya
mahrutt olması gibi.

Kulak memesi: Şekilleri muhteliftir (ekseriya yuvarlak-
tır), kalınlığı, az veya çok derecede yapışık olması. Mühim
bir terdi hususiyeti de, kulakların fazla ayrık olmasıdır. Bu
hale ekseriya, büyük gayrı tabiilerde ve bünyevi psikopat-
larda tesadüf edilir. Kulaklar o zaman «Oreille it anse» is-
mini alan tip şeklinde olur.

** *

. i



Yirmi yedinci Ders
Döğme (tatouage)

1) - Döğme itiyadı pek eskidir. Şimali Afrika yerlile-
rinin taşıdığı tatuaj süsleri, Neolitik taş devrinden arta kal-
mış küçük heykellerin üstündeki resimlerin aynıdır.

(Tunada Tordos mevkiinde: Sırbistanda Jablonica
mevkiinde; Moldavyada Coucoutenide; Isparta ile kıbrısta
tunç devrinde görülenlerdir).

İptidai Mısır abidelerindeki eşhas üzerinde görülen
döğmeler, (mesela birinci Setinin mezarındakiler) bu gün-
kü Cezair kabilelerinkilere benzer.

2) Bundan beş bin sene evvel döğme, Mısırlılar tara-
fından tababette kullanılmıştır. Bu gün de kıptnerde (yani
Mısırdaki Copte'lerde), baş ağrısına, humma ve kemik
hastalığına karşı deva gibi kullanılır.

Romalılar zamanında döğrne bir esaret ve leamet (bet-
namlık) delili idi.

İkinci asırda zanilere döğme vurulurdu. Bu zamanda
orduda moda olmuştu (Hamilkarın Kartaca milis askerinde).

Döğme, Çinlllerde evlenme merasimine dahildi. On
beşinci asırda, Filistin hacıları Bethleem'de kendilerine
döğme vurdururlardı. Bunlar (Latin veya Yunan) haçı şek-
lindi idi. Antikite devrinde - kurunu ulada - dini bir
semboldu. Döğrne, ilk hıristiyanların birbirlerini tanıma-
ları için yaptıkları bir alameti farika idi de deniliyor.
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Lombardie, İspanya ve Türkiyede bu günde, mistik bir
gaye ve bir manada yine yapılıyor. (Notre Dame de Lorette)
haçlılarında da.

3) Lombroso'ya göre bu gün müşahede edilen
döğme, atavik bir tezahürdür ve ırkı katı'uzvt, ve resim-
leri hatırlatır.

Lacassagne'e nazaran takamulde geri kalmayı gös-
teren bir karine, bir delildir. Liyon mektebine göre döğme
taşıyan bir şahıs geri kalmış bir insan tipidir. (Geçmiş
zamanın bir şahidi olacağına geri kalmış bir nümunedir.)

Müelliflerin bir çoğu döğmeyi artık gaib olmaya yüz
tutmuş eski adetlerln bir bakiyesi telakkı ediyor, ve an-
cak modanın tesirile bazen tekrar meydana çıktıklarını
kabul ediyorlar.

4) Döğme hakkında (bilhassa cüniler, mecnunlar ve
fahişelerde görülenlere ait) muhtelif memleketlerde bir"
çok neşriyat yapılmıştır.

Caloyonni'nin Mısırlı mücrimlertn döğmeleri hakkında
yaptığı tetkik bilhassa istifadebahştır.

Belçikada döğme

1904 te şahsi bir istatistiğimiz, 5645 Beçikalı makkumu
istihdaf etmişti (bunlardan' 1275 i Ceza mahkemesi
mahkümu; 1730 u serseri; 2540 ı da poliste İıezaret
altında idi).

Bunların arasında 1146 döğmeli eşhas bulundu. Bu
rakama 93 tane ikmal edilmemiş döğme ve 42 tane de yal-
nız bir nokta ile döğme yapılmak istenilmiş döğme teşeb-
büsleri dahildir.

a) Döğmenin kesreti:
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mahkümu Binde 216
~ 267
» 210
~ 175

olan mahpuslarda daha faz-

Ceza mahkemesi
Sagir mücrim
Polis malıpusu
Serseri

Döğme ecnebi milliyetinden
ladır.

b) Cinsiyet ve döğme:
Belçikalı kadın mahkumlarda azdı(Binde 5). Fakat bun-

dan fahişeler müstasnadır. (Bunlarda döğme bin de 66 dır.)
Serseri karılarda da binde 8 dir.

c) Döğmenin Belçikadaki tarzı tevessüüı
Bilhassa Vallon eyaletindeki mahkumlarda çok görülü-

yor. Çünkü maden ve sınaat havalisi olan bu muhitlerde
daha fazladır. Şehirlerde köylerden fazladır. (Vallon binde
345, Bürüksel binde 160, Flarnan binde 155) tir.

d) Döğme ile cürmün ağırlığı veya nüksü (mükerrir
canilik) arasında vazıh münasebetler yoktur.'

Hapisanelerde ve himaye mekteblerinde (Ecole de-
bienfaisance ) ki döğmeler, gayrı ahlaki fiillerden dolayı
mahkum olanlardaki döğmeler gibi;

e) Tahsil, döğmeden vikaye etmez; misaller:
Binde 92 si hiç tahsil görrnemişti.

«' 76« Pek basit tahsil görmüştü.

« 130 u 10 yaşına kadar mektebe gitmişti.

« 564 Ü 14 « « « «

« 138 i 14 yaşından sonra da tahsile devam etmişti.
Nimes hapisanesi tabibi Doktor Perrier aynı netayici

elde etti. Tahsil görmemişlerin döğmesi pek calibi dikkattır.
Terbiyesizce ve rnüstehzi resimler bir çok döğmelerde,
döğmeyi yapanın cehaletini gösterir mahiyettedir.
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f) Döğmenin saikleri hakkında istatistikler:

Vervaek Vakayi i Perrier Binde

antriye taklit 327 i Taklit 413

ayrı muayyen 22

1,013

Fetichisme (fetişizim) 29 ~

şsizlik, eğlence 291 İşsizlik 391
atıraya riayet 82 Gurur 46
urur,döğmeye hayranlık69 İnkıyat 9
öğmeyi yapanın tesiri 30 Aşk 20
şk 3 Dostluk 14
ehvet 6 Bir dakika unutkanlık 43
apkınlık 123 Zümreye mutavaat 35
udalalık, cahalet 40
arhoşluk hali 20

Mahpusların yüzde 75 i döğme yaptırdıklarına mütees-
lftirler. Yüzde 10 u memnundur veya döğme ile iftihar

er. Yüzde 15 i lakayttır.

i - Döğmeliler
(Les tataues)

1 - Meslek: Maden amelesh camcı, gemici, sandalcı,
abacı, ayak satıcılarında çok görülür. Duvarcı, yıkıcı,

. ~ekçi, ayakkabıcıda ise oldukça çoktur. (Resmi mesle-
dır.) '.

2 - Orduda: (40) sene evvel kışlada çok görülürdü.
U. gün ise nadirdir. Askerlerde müşahede -edilen döğme-
nn üçte dördünde. döğmeler askeri hizmet esnasında
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yapılmıştı. Ceza gören askerlerde döğme çoktur. Lejyon
etranjer de hemen kaide gibidir [1].

3 - İrsiyet: Bariz bir istidat yoktur. 19 vak'ada şah.
sın babası da döğme taşıyordu. Ve 13 vak'ada resim (Ba,
ba ile oğulda) aynı manada idi. Kur'a çekme, ismin ilk
harfleri gibi haller.

52 vak'ada kardaşların biri veya birkaçı döğme yap.
tırmıştı; kaideten resim daima aynıdır. Vakayiin yarısında ,
biraderio birisi, döğmeyi yapan adam (totoueur) rolünü
oynamıştı.

4 - Tereddi hali: Mühirn tereddi kusurlarının nisbeti ,
döğme taşıyan mahkumlarda. döğmesiz olanlardan fazla
değildir.

5 - Teşevvüşatı akliye: Tımarhanelerde yapılan tetki,
kat, döğmenin delilerde, nispeten daha fazla olduğunu
isbat etmiştir. Döğme ile hakkedilmiş olan resimler bazan
şahsın hezeyanı ile alakadardır. (Monradon de Motyel).
Döğmeli mahkumların yüzde 2 si ve serserilerin yüzde
15 i ya gayri tabii adamlardı yahut evvelden cinnet ge-
tirmişlerdi. Bunlardan hiç birisi bir akıl teşevvüşü dev-
resinde döğme yaptırmamıştı.

II - Döğme yapanlar (1112 vak'a)
(Les tatoueurs)

1 - Milliyet: Vakayiin yüzde 5 inin döğme yapan ec'
ne bi milliyetinden idi. Bu vakıa Afrika ve Hintte Lejyon
askerlerinde hemen sabit bir şeydir.

2 - Meslek: Meslekten olan döğmeciler Belçıkada na-
dirdir. Binde (15) kadardır. 418 Asker görüldü. Bunların

[1] Lejion etranjedeki döğmeler arasında bazen bir arı veya kelebej(
vardır. Gulam presetiye aşka delillet eder. Askerler arasındaki aşltlJl

delilidir. Bunu Pariste gördük (Mütercim).
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(49) u Lejyorı ASkeri (163) dost, (178) arnele: (36) sı ak-
raba, (6) i m~hibbe, (24) ü mahbus, .(30) u gayrı malüm,
(32) i mektebli, (15) i gemici, kendi kendisine dögme ya-
pan (166).

3 - Dögme yapanın tesiri: Bilavasıta yüzde (11) dir.
Bilvasıta binde (70). Bu tesiri taklit, teşvik, telkin ile izah
etmek kabildir. Vakayiin yüzde beşinde. hükkedilmiş olan
resim dögme yapana raci'dir.

III - Dögmeler. (Les tatouages)
1 - Zaman : Binde (25 ) 10' yaşından evvel

» ( 137) 11 " 15 yaşına kadar
» ( 191) 16 " 19. » . "

» ( 482) 20 » 22» "
(Askeri hizmet)

:) (144) 23 » 30" »

" (21 ) 30 " sonra
2 - Mahal: Kışlada 372, dögmeyi yaptıranın evinde

97, sokakta 153, köyde 36, amelenin işlediği yerde 39,
eyhan ede 76, dögmeyi yapanın evinde 17, denizde 16,
ektebde 13, hapishanede 47, Muhtelif 47.

3 - Usul: Iğne ile binde 96
Çin mürekkebi ile " 627
Maden kömürü" " 280
Kömür "" 35
Adı mürekkeb" " 37
Barut "" 15
Muhtelif "9

Dögme, vakayiin yüzde altmışında, fena yapılmış veya
asat derecede idi.

4 - Nüküsler, yüzde (8R), mutad gayesi, bledeb bir res-

F: 8
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mi gizlemek, değiştirmek, muzır bir yazıyı silmek, fena ya-
pılmış bir resmi tahvildir.

5 - Acı (Elem): Eksriya zayıfdır. Vahim ihtilAtatı
yokdur.

6 - Sarhoşluk: Binde (75) dögmeliler, meyhanede (22)
sarhoşdu (33) resin ise sarhoşluğa mütedair idi.

7 - İndelebilite (bozulmak). Fena yapılmış dögrns.
ler söner ve renklerini kaybederler yüzde (3) yerinde nüd,
be bırakmak üzere ihraç edilebilirler veya tanınmayacak
kadar tebdil edilebilirler. (birbiri üstüne resim, yapmak
ile) yeni usul: Karbonik kar ile izale. Netayiç pek mükem-
mel oluyormuş.

8 - Dögmelerin intihabı: Yüzde (28) dögmeli şahıs,
yüzde (31) dögmeyi yapan intihap etmiştir. Müşterek ola-
rak yüzde (41) dir. Yüzde (63) dögmeyi yapandan lntiha-
lerı: yüzde (6) modelden kopya edilerek, yüzde (5) tesadü-
fi olarak yapılmıştır. Yüzde (25) hiçbir malümat elde edi-
lemeyenler.

9 - Yeri: Vakayiden yüzde (95) etrafı ulviyede, etrafı
süfliyede yüzde (1), sadırda yüzde (35), veeihte yüzde
(0,4), uzvü tenasülilerde hiç bir dane.

10 - Manası: (215) kura keşidesi, (173) aile, (107)
denize ait, (156) orduya ait, (115) aşk, spor (70), fantazik
(40), muhtelif (124) dür.

Netice - Dögme (Tatouage) umumiyetle bir telkin
alametldir. Az tahsile, basit bir zekaya. ekseriya saf bir
zihniyete delalet eder. Nadiren fezahat ve cinsiyet için bir
karakteristik bir hususiyet teşkileder.

Dögme urnumiyetle dögmeyi yaptıran şahsın ahıakI
ve ı:sikolojik şahsiyetinden ziyade harici amlllere merbutt~:.

Binaenaleyh; dögme, bir mücrlmiyet istlgmatı (Delılı)
addedilemez.

Yirmi sekizinci Ders

Mücrimlerin sıhhat hali

Marazi arnilin, müerimiyet noktai nazarından olan ehem-
iyeti büyükdür; bunun tesiri bile vasıta olabilir. Bil-
assa dirnagt Mat veya ruhi efulenin tegayyürlsrinderı mü-
vellit olduğu zeman. Misal: Hezeyanı itlsaf't mübtelası
elilerin yaptığı katiL. Kleptomanın yaptığı sirkat gibi.

Tesiri ekseriyetle bilvasıtadır, vücut veya ruhu afetze-
eden hastalıklar veya kusurlar vasıtası ile, cürme mü s-

id bir istidat, bir zemin teşkil etmek suretile olur.
İşte sıhhatırıın fenalığı dolayısile, tabit surette yaşayıp

ışamıyan mücrimln vaziyeti bu şekildedir. Misal: Saralı,
remli gibi. Bunlar mutat olarak muntazam bir iş
pamazlar.

Marazı amil, irade ve ahlak hissini geçici bir surette
le etmek suretile de ierayı tesir edebilir. Ve şahsı bu
lde cürrnün igvaatına daha kolaylıkla mutavaat edecek
le koyar. Burada da arnil ya cismant ya ruht olabilir.
sal: 'I'esemmümler, sürmenaj (fartı taab)

Sıhhat noktai nazarından mücrimleri dört grupa ayır-
kabildir. Bunlar arasmda da bir çok geçit şekilleri

veuttur.
1 Bünyev i gayri tabltlerı İlk Lombroso mektebinin

kad 'ettiği gibi. Bunlar öyle dejenerelerdir ki, taşıdıkları
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cısmant, ruhi, ve ahlaki kusurları irsiyet ile izah etmek:
kabildir.

Bu kusurlar, ya marazi bir sapıtmadan veya atavıj,
bir ricattan, gerilemeden ileri gelmektedirler. Anadan. dOğ-
ma cant (Criminel- ne) nin kusurları, bilhassa secıyevı:
ve ahlakidin Doğrulmaya elverişli değildirler. Misal: (Cin,
neti ahlakiye mübtelası). "

2 - Müktesep gayrı tabiilikler: Müktesep gayrı tabuler,
tevlit esnasında ebeveynin hasta veya zehirlenmiş bir
halde olmasından, Blastotoksiden, veya uzvt tekamül mer,
halelerinin birinde, entant bir vitrenin ruhi ve cismani te-
kamıııü haleldar etmesinden ileri gelirler. Misal: Çocukluk
devresinde geçirilen bir hastalıktan "dolayı, vücutça nahif
veya aklen zayif kalmış eşhas. '. A " ••

. 3 - Malüller: Cisma veya ruhi olan malulıyetlerının
sebebi, kan yaşta tehaddüs eden bir hastalık bir travmadan
mütehassıldır. Bu halde afet, uzvi takarnül tamamlandıktan
sonra, şahsa savlet etmiştir. Misal: Harp malülü mü.~rim gibi.

4- Marazi bir atete müsap veya birleşme maruz has-
talar: Bu halde marazi teşevvüşat ve afetler istihalelerinde
devam ederler: Evvelki iki grupta ise, bu istihale nitama
ermiş ve geride nihai ve kat'! kusurlar bırakmıştı. Mi~.aı:
Veremli, Kalb hastalıklı, sarhoşluk mübtelası. saralı muc-
rimler gibi ve mücrim mecnunlar.

Bu muhtelif grupların hapisanedeki muhtelif nisbet-
leri: Nisbet cürmün ve nüküs halinin (yani mükerrir oımak~
tabiatına göre değişir. Kan olan bir şey var, o da şu~ı
hapisane sükkanı arasında tabiiler ekaIliyeti teşI?1 edı-
yorlar .haydi haydi ancak (Üçte bir) oluyor. Halbukı gayrı
tabiiler ve sehafeti akliye' mübtelaları umum mikdann
yarısını teşkil eder. Hastalar, Malüller. İlaç mübtelaları
da caba. - .

:İstisna hariç, mükerrir canller (nüküsçüler) ya deW
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rıere, mütereddi," ya malül, ya hasta, ya müzmün ilaç
mübtelüsıdır. Lakin bunların kusurlarının (oldukça kesretle)
kisbt kusurlar olduğunu unutmamalıdır. Öyle gözüküyor ki,
ahlak mecnunlarına benzeyebilecek, hakiki anadan doğma
canilerin yüzde nisbeti, binde (3) ü tecavüz edemeyecektir.

Bütün memleketler hapisane istatistikleri, mahkumlar
ve bilhassa mükerrir caniler arasında setahetlerin, hasta-
lıklar ve tesemmümlerin mevcut olduğunu te'kit ediyor.
Bu vakıayı izah edebilmek için: cinat ilmibeşerin bütün
meselelerinde karşılaşılan iki amilin mevcudiyetini bilmek
tazundır, bunlar da: İrsiyet ve muhit'dir.

Bir çok mücrimlerin, gayrı tabii veya nahif olan. bün-
yesi, (ister irsl ister kisbt olsun) bunları diğer insanlardan
daha fazla derecede rnalüliyetlere, hastalıklara, tesemmüm-
lere maruz kılar. Diğer taraftan da, bunların içinde.yaşa-
dıkları fena hıfzıssıhha şeraiti ve hayatlarının tarzı.. onları
cürme ve hastalığa müsteid kılar.

1905 de Belçika serserileri üzerinde yaptığımız tahar-
rlyat tesbit etmiştir ki, marazi amilde serseeiliğin ve itiyadi
dilenciliğin çok defa sebebi oluyor. Bunların içinde yüzde
637) hasta idi. Yüzde (8) sarhoş, yüzde (6) tenbel, yüzde

(49) mesleğt sebebten dolayı işsiz (Chomeur) idi. "
Bunlar arasında meydana konulan marazi sebebler.
Vahim malüliyetler yüzde (30)
Hafif malüllyetler (varis, Iıtık » (9)
Müzmin hastalıklar » (21)
İhtiyarlık ve romatizma » (21)
Akli ve asabt teşevvüşler» (19)
Hapisanelerde yapılan tıbbi ve tababeti ruhiye tahar-

iyatı da buna müşabih netayiç veriyor. Mahkümlarda, has-
alıklar ve bünyevi kusurların kesreti ve tesemmümleri.

BUyük canilerin fethi meyti; kafa taslarının ve dimağ-
arıllIn afetleri. Bu müşahedelerin, timarhanelerde ve gay-



118

rı tabllleri ve nevropatları barındıran müesseselerde yapı,
lan müşahedelere müşabih olması.

Bu' tetkikin şeraiti: Ekser usult bir şekilde, müerimlertış
marazi bilançosu yapılmak istenirse, şu halde bunların bütün
hayat merhalelerini gözden geçirmek, çünkü bir ferdin
tıbbi mazisi, onun fiziolojik tabiiliğinin derece ve temayül.
lerini doğru bir surette tefsire ve anlamaya yardım eder.

1) Bazı marazi hallerin menşei irsiyet ve yahutta blas,
totoksidir.

2) Diğer bir kısmı menşeini centnden alır.
Bunların marazt tezahüratı, ilk çocukluk devresinde.

bu üç vak'ada bir birinden farklı değildir.
Bunlar çok mütehavvildir. Fakat daha ziyade, bilhassa,

neşvünürnadakl geri kalma ve teşevvüşlerden ibarettir.
Mesela: Yürüyüş, diş çıkarma, konuşma, zeka, idrarım
tutamamak. somnambolizm, gece korkuları, ihtilacat, naha-
feti uzviye.

3) Çocukluk hastalıkları: Raşitizim, anterit, iltlhabı
üzün, İltihabı 'ukadat, kazalar, çocukta görülen intat
hastalıklar.

Adenoit dumurlar, Luze daharnesi, Nervuzim ve bil-
hassa teşevvüşatı asabiye, mektepte fartı taab, neşvünüma
bozuklukları ve çocukluk hastalıkları, ekseriya firengi ve
irst alkolizmde mütevellitdir.

Gudde faaliyetinin ademi kifayesi dahili guddelerin,
vücudun neşvünümasında, azaların çalışmasında ve
tekamülü aklideki dahli tesiri büyüktür. Bunların tesirle-
rinin ta dahili rahmi hayattan ibtidaen başladığı kabul
edilebilir. Dahili ifraz guddelerinde husule gelen tefsirler,
aklı ve cismani tereddütlerin mühim bir arnlll imişler.

Atavizme ait gayrı tabiiliklerin ve morfoloji kusurla-
rının bunların müdahalesile tekrar meydana vurmasını
tefsir edebiliriz. İsbat edilmiştir ki: Gudde faaliyetinin bo-
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zuklukları, cücelik, artaliyet (dev gibi büyüklük) ve antro-
pornetrik nisbetIerin aherıksizliğtni meydana getirir. Mi-
sal: Büyük çevre= (Envergure) uzalması.

Bu gün bu gudde teşevvüşat ye Matının sebebi ekse-
riyet üzere irst firengi olduğu kabul ediliyor gibi gö-
züküyor. 'I'esemmümü irsiyet; ve gebelik esnasında anne-
nin intane maruz kalması bu hususta da ittiham edilebilir.

4) Delikanlılık: Bülüğ teşevvüşatı Doktor (Paul
Boncour) un (Gayrı tabiilerin) bülüğuna dair taharriyatı.
Delikanlıların cismani, heyecani ve hayali (fartı taabı)
sürmönaji cinsi bakurliık yani cinsi erkenlik (Precocite
sexuelle)

Bülüğun akll ve asabt hastalıkları Sar'a, Histeri, Daür-
raks, Erken bunama, (Ensefalik le tarjikin) muahharnetayici.

Kadınlığın fizyolojik taşevvüşatı: Bazı cürümler nzrrl-
ne icra edecekleri gayri kabili münakaşa tesir: Mesela:
Gebelikteki kleptomani (Cinneti sirkat) tahnelcasebit.

5) Kahil hastalıkları : Uzvi ve entant hastalıklar. Tifo,
matsal romatizması, kalb hastalıkları.

Verem: Uzun zamandanberi, veremin bazan tevIit
ttiği akıl teşevvüşatmı tanıyoruz. (her iki malümata göre de

verernin aksülamellerini biliyoruz.
Veremlinin pisikolojisi : 'l'eessüriyet ve seeiyesinde hu-

sule gelen tegayyürler : Hastaneler ve sanatoryomlarda bu
hususta yapılan müşahedat: veremlilerin şikayetleri. kıs-
anelıklan hodbinlikleri, intihara karşı temayülleri gibi, ve-
emlilerin cinayetleri ekseriyetle, ilcat (İmpulsif) veya İhtl-
asidir. Veremlilerde ahlaki cürümler nisbeten daha kesirdlr.

Sebebinin intani olması varidi hatırdır .
Vererne mübtela mahküm ve maznunlara karşı yapıla-

cak muamele ve bu muamelenin içtimat alakası.
6 - Kıhıf travmaları: Bu travmaların asabt ve akli

uannar ihtilütları ; Harp yaralıları ve harp (commotion)
Iıları .
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7 - Zöhrevi afetler : Mücrimler arasında bu hastajjj-,
ların pek fazla kesir olması Amerikada sagir (bülüga er-
memiş olan) mücrimler üzerinde bu hususta yapılan tahar_
riyat : hapishanelerde bu hastalıkların meydana çıkarılması
ve tedavi edilmesi .

Frenginin tevlid ettiği uz vi ,asabi, akll hastalıklar
( Fe.lci umumtı müterekki) hastalarının mücrimiyetj
8 - Tesemümler : Alkolizm ,morfinomani, ve morfin

müştekkatı : Kokain, eteromani .
9 - İhtiyarlık hastalıkları : Hubutu şeyhuhi ve buna

has cürümler .
Netice : Bünyevi hususiyetlerinin retkiki için olduğu

kadar , mücrimlerin hali sihhatı noktai nazarından yapılan
taharriyat da, mücrimlerin hayati taazzuvunun aşağı oldu-
ğu bazı .entanlara karşı mukavemetsiz olduklarını ve kolay-
lıkla mübtela olduklarını göstermektedir. Ekseriya sahif
ve dejenere olan mücrimler hastalığa, akll muvazenesizliğe
atehe, ve Içtimat sukutun bilcümle eskaline namzettirler.
Şu halde, bunlara hapishanelerde çok tesadüf edilmesi şaya-
nı hayret bir şey değildir.

Yirmi dokuzuncu Ders

Mücrimlerin üfuleleri

Lombroso nazariyatının tehalükle kabul edildiği sıra-
larda, morfolojik istlgmatlar derecesinde, spesifik (husust)
bir kusur teşkil edecek kadar canilerin uzvi hayatını
karakterize edebilecek üfulevt teşekkülütın mevcudiyetini
isbat için bir çok araştırmalar yapılmıştı.

.Muhtelif mütenassısıar tarafından (Louvain) hapisha-
nesınde, Brüksel antropoloji cemiyetinin mürakabesi
altında yapılmış olan kontrol mahiyetindeki taharriyat
mevcutdur.

Mücrimlerde görülen üfulevt teşevvüşatın kesret ve
eşkali hakkında beynelmilel vesaikten iki netice istihraç
olunabilir.

1) Bu gayrı tabiiliklerin hepsi marazi tabiatta değildir.
vet, bunlara hapishanelerde, serbest hayattan daha fazla
a~tlanıyor. Fakat hiç bir vakıt, mücrimiyetin spesifik bir
stigrnatı telakki olunamazlar.

2) Bunlar mücrimlerin azalarına ve bünyesine hücum
den ırst ve kisbt marazi afetler ianesile tabiatiyle kabili
zahtır.

Bunlara ;ynı surette, dejenerelerde, nıecnunlarda, sar'-
hlarda ve her cinsten içtimat gayrı tabiilerde de tesa-
üf olunur.

** *
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Bu kaydı ihtiyatiyi dermeyandan sonra mücrimlerjj,
ekseriya kusurlu (tan') oldukları ve üfulevi muvazerıesjg
oldukları kabul edilebilir.

1) İğtida blançosu: Netayiç pek münakaşa götürecek
mahiyettedlr.

2) Teneffüs faaliyeti: Ademi kifaye, ekseriya veremden
mütevellit Mat dolayısile sadrın, az neşvünüma bulması.

Spirometrie, (sial teneffüs ölçüsü) ve netayiçleri fakat
buna istinaden gürbüzlüğü ölçmek kabil olamaz. .

3) Devetant faaliyet: Üfulevi muvazenesizliğe ait
arazın kesreti, tasallübü şerayin, kalbin kabili tehyiç olması.

4) Hazım faaliyeti: Hususi bir teşevvüş yok. Mide
at aleti kesretle gözüküyor. Bir teşevvüşatı tıazrniyenin bir
çoğunun rejimdeki uygunsuzluklar ve içki taşkınlıkların-
dan ileri geldiği söylenebilir, Kebedin intanlara karşı
fazla hassas olması gibi.

5) Bevlt faaliyet: Muahhar bir idrar tutamamak; fazla
işernek, albümin işernek, kilyelerin pek fazla nahif olma-
sı gibi.

6 - Cinsi faaliyet: Efsaneler (La legende), Hissi ma-
küsü cinsi, fezahr t aşağı tabakadaki grizelerin çokluğu
(faaliyeti).

7 - İfrzatı dahiliye faaliyeti: En iyi tesbit edilmiş
faaliyetıerdir. Bu teşevvüşat, seciyedeki gayrı tabiiliklerin
(yani taharrüşiyet, ilcaiyet, bazı müorimlerde görülen inhi-
tat! temayüller gibi) kaynağını teşkil ederler. Tıfliyet
de buraya dahildir.

Ir si frenginin ifrazatı dahiliye maraziyahnda oynadığı
rolzikredilmelidir. Ve romatizma ile baş ağrılarınıu
kesir olduğunu söylemeliyiz.

8 - Lisan: Konuşmanın geç kalması, kekemelik ve
diğer tekellüm kusurları.

9 - Mücrimlerin bakış ve çehreleri: Evvelce müeUif-
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er, bunlara büyük bir ehemmiyet atfederler ve bütün
emleketlerdeki, hututu veçhiyenin çirkinlik ve sima gay-
ı tabiiliğini seciye kusuru addeden durubu emsal ve veci-
eleri, kendi tezleri lehine kaydederlerdi.

10 - Cümlei asabiye: Harekat ve adetatm birbirleri-
e uygun olması (Coordinotion)

Mücrimlerde; Dinamometri, Lombroso'nun tecrübeleri
ücrimlerde, solaklık (mananisme) ve iki eli kulları-
aklığın çok olduğunu göstermiştir. Dinarnometri tecrü-
si, bunun ademi mevcudiyetini isbata kafi değildir.
laklar, valışiler ve çocuklarda nisbeten daha fazladır.
orti~let.'nin taharriyatındari müsteban olduğuna göre kab-
Uarılı ınsanda bu hal vakt imiş.

352 Neolitik (Gratuvardan):
(105) i sağlaklar tarafından kullanılmıştı
(195) i solaklar > »
( 52) i her iki el ile de kullanılabiliyordu.
Solaklar anadan doğma (yüzde 19) katiller arasında

esadüf! mücrimlerden (yüzde 10) daha fazla tesadüf
iliyor. Solaklar bilhassa sahtekarlar ve dolandırıcılar
asında çoktur (yüzde 29). Mücrim kadınlarda solaklar

rkeklerden daha fazladır.
Veteri ve cildi akseler: Forest hapisanesi S. A. P. ta-

ibi Doktor Golet Belçikalı mücrlmlerin cümlei asabiye fa-
iyeti hakkındaki müşahedatı, (1,200) müşahede mevcuttur,
unlar, aynı yaş ve aynı seviyei içtimaiyedeki gayrı müc-
lmlerle mukayese ediliyordu. Cümlei asabiyenin uzvl has-
lıklarına müsab eşhası hariç tutulmuştu.

Neticeler: Vakayiin yüzde (5), etrafı süfliye veteri ak-
leri madumdur (Müellitlere göre yüzde 1) etrafı ulvi-

ede akselerin madumiyeti daha nadirdir. '
Akse: Cildi alımasi (Ayak altı aksesi) akseye gelince.

unun şiddetindeki akseler muhteliftir. Fakat ekseriya ma-
zt bir man ası yoktur.
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Akselerin ademi tenazuru yüzde 12 den (cildi' batınj
akseler) yüzde (21)e kadar (Zuselase elre's) tahavvül eder.
{Zatürre'seyn) aksesi, için bu yüzde (15) dir.
Razafa için yüzde (16), ahması akse için yüzde (17) ve a-
şil aksesi için yüzde (18) dir.

Beluml akse: Ekseriyet üzere madumdur (yüzde 34).
Munzama aksesi: (yüzde 19).
Karnl akse: yüzde (6).

. Hadaka akseleri: Nadire mütegayyerdir.
Gayrı mücrimlerde, madum olan akselerin nisbeti. mah-

kumlarınkinden aşağıdır. (Aşil, ve ahması kadem akse-
'si müstesna olmak üzere).

Aksülamelin gayrı mütenazır olması tabiilerle mücrim-
lerde mahsus derecede mütesavı kesrettedir.

Katil ve cebrüşiddetten mahkumlar müstesna, cürmün
nevinin dahlütesiri pek azdır. Diğer taraftan da tabii aksü-
.Iamellerl nisbeti geyrı kabili ıslah mükerrir mücrlmlerde
bariz bir surette azalır, ve mauum olan akselerin adedi
-de artar? Huıasaten diyelim ki: Mücrimlerde bilhassa müker-
rir mücrimlerde akesatın istidadına doğru bir temayül var-
dır. Maamafih bu üfulevi teşevvüşler spesifik bir hususiye-
te malik değildirler.

Gışa muhatların hassasiyeti mücrimlerde tesadüf edi-
len, ziya hissi ve tenezzül hissi vakıalarının kesreti mücrim-
Ierin nevropatik temayyüllerinden ve başlıca hisleriden i-
Ieri gelir.

Lems: (Estezyometri) tecrübeleri Doktoramlot'nın Lou-
vain hapisanesinde 103 katil üstünde yaptığı taharriyat:
Tabii erkam ile mukayese (27); hissi lems yankesicilerde
fevkalade neşvünüma bulmuştur. (Marro ve LombrosO).
bir akis hissi lems hırsız ve canilerde zayiftir.

Eleme karşı ziya hissi: Büyük canilerde nisbeten ke~
sirdir, bu vakıayı bu gibi canilerde teessürl ve ahıaJd
hissizliğe .yaklaştırmak kabildir.

- 125 -

Atmo.sferik hassasiyet (Cevvi hava tahavvülütına kar-
ŞI hassasıyet): Bazı mücrimlerde pek fazla neşvünü .
bulmuştur. Bu bir bünyevt nevropati delilidir. ma

Hassaların keskinliğiı Koku alma ve tatma hisleri .
azaldığı ekseriya görülüyor. rının

Sam.ia .v~ samiaya ait kesir kusurlar: (Koku alma ve
lezzet hissi azalır veya madum olur.

Görme: .Keskinliği ve tahavvülleri, şaşılık .
R~n~ hissi. Bıbakov (100 Rus katilinde) Homlgreen

(321 canıde) ve (Bono) (221 genç mücrirnde: yüzde 6 6'80'
talebede .. d 3 1 .. " ,y~z e ,. 590 ışçı amelede yüzde 3,9) nisbetinde
olarak hapısanelerde Dalton hastalig ı mübtelal .ten yük k b' d . a arının rıisbe-

s.e ır erecede olduğunu isbat ettiler. .
Sah~ı basarın daralması: Ve gayrı muntazam şekil al

:~'c:~crımıerdeki his.si idrak sahasının daralmasını ne ~:~
y ve bunlardakı şuur daralmasına - k' k

yaklaştırabiliriz. ı pe dardır-

** *



Otuzuncu Ders

A - Alelürnum zeka

1) Kıymet, Hars ve yerim itibarile yasatın .a~tı.ndadır.
Sebepleri: Menşei kusurlar. Mektebe.dbv:aı:ı ışının ga~-

1'1 muntazam olması, az semere vermesı gıbı gayrı tabıı
ve tesemmümi bir hayat. Bilhassa, zeka hassalarının a-
hen ksizli ği. ..

Bazı istisnalar: Hapisane müdavimleri arasında rast geıı-
nen parlak zekalarm muvazenesi yoktur. ,.,

2) Bu, ahenksiz ve ölçüsüzlükle muttas~~tır. ~f a~ ve
hankatta sebatsızlık (Gütehbinlik, ssciyede hıffet, ıleaıyet
gibi) karakterize olur. . . . . ..

Zaten müerimlerin zekasının tetkıkını, secıyelerının
tetkikinden ayırt etmek kabil değildir. . .

3) Bu da grizelerin, ihtirasatın ve muhayyelenı~ ırade
ve düşüneeye hakim olması ile de. iltisak ede:. Bır çok
noktai nazarlardan müorimln zihniyetı, çoeuğunkıne be~zer~

4) Bu zihniyetteki kusur bilhassa: Hodbinlik. içtımaı
ve ahlaki hissin zafiyeti vicdanın madumiyetidir. Bu ~ı~
nehyediei o.an merakizin faaliyeti gayrı tamelır demektIl.

İtlyadl mücrimle rlin ak.I kusurları. bunların neden C~·

za ye ıslah çarelerine karşı müteakis clduklarını izah edeı.

B - Bilhassa havas
1) Dikkat hafif, geyri sabit müşevveştir.
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2) Hafıza hatalı, tesbit, muhafaza, teşkit ve (İhya)
atırat seyyal ve muzlimdir. Hatıratın ehemmiyetini tak-
irde kabiliyetsizlik? talt teferruata ehemmiyet vermek.
ağlarımak, ziya hafızanın enkali

3) İrade vasat derecede mütehavvil, inatcı, hayatta se-
at fıkdanı, hayatta sebatsızlık, muntazam bir iş görmek,
ütemadt bir eehd sarfetrneğe ademi kabiliyet.

Unutkanlık ve irade sarsılmaları şu nukattan gelebilir:
1) seciye zMı; 2) muhitten gelen teessürlere karşı pek

zIa bir hassasiyet vardır; mahkumlar onun teessüratındarı
lddetle müteessir olurlar, bu da (Kurella) ya göre mühim
üve llidi cürüm bir amildir?

4) Muhakeme: Zekanın yüksek üfulesi ki, Anlamaya,
uhakemeye, İrcaa, önlemeye yarar. Bu faaliyet müerim-
rde kusurlu olur. Mutad olarak temyiz fıkdanı, pratik
ssin madumiyeti; fikri terıkidin Iıkdam vardır. Mücrim-
rin rnuhakemesi çocukça. gayrı mantıkt, zayıftır. Durerı-
Ş değildirler.

5) Muhayyele: Fakir veya taşkın, Muhayyelenin bun-
da görülen taşkınlıklan. okudukları kitaplar, sinema ve
atrolarla izah edilebilir. Bu unsurlar, hieterlklerde rast
linen Mitomani (Uythomanie) menşe ibtidasıdır. (Ruya,
lan, hikaye uydurma) cürmü işlernek usulünde az tahav-

gösterirler, kurnazlık ve verdikleri izahat.

6) Kabiliyeti telkiniye: Bir çok mücrimler ahbaplarının
kimiyetine düşerler.

7 ) Kab.Iiyeti teheyyüeiye: Heyecanlar ve aksiliklere
rşı fartı hassasiyet. İhtiras] aksulamellere. Toksik ilaçlara
rşı fartı kassasiyet.
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8) Teessüriyet: Ekseriya az neşvün'ü~a b~lm~ş~.ur~
Hodbinlik, kurbanlarının iztırabatına karşı laka~dı, ~urustı
ve huşunet. Gaddarlık, azabı vicdaninin. mefkudıy~tı; [1]

Mücrimlerln hissizlikleri bazan vehbı ( İnne ) dır, bazan
ise muhitten gelen misaller. veya itiyat dolayısiyle ibda'
edilmiştir. .

9)'Hissi ahlaki: Madumiyet hissi vaya da~aletı (Sapıtma~ı).
Muhitlerinin fena tesiri dolayısiyle dalalete kapılan his.

si ahlak madumlarını, bünyevi ahlaksızlardan ayırmalıdır.
. Paul Boneour bunlar arasında. (3) derece ayırıyor .
. 1) Ahlaka karşı Iakayt, 2) ~esad~fi olarak ahl~ksı~ ve-

ya ahlak hissi gayrı kafi, 3) Fail ahlaksız veya grızevı ah-
laksız, . . . d' .

10) Tevakkuf merakizi: EIl yüksek faalıyetı .ıma~ıye;
akll tekamulde en muahhardır. Bu merkezler sahıf dejene-
relerde madumdur. Evropatlar, muhterisler ve toksikomat-
larda ise inhilal etmiştir.

(1] Fransız canisi Bovtelber 21 yaşında Annesini (50) bıçak darbe-
sile Katleder. Sonra yatar ve rahatça uyur;. ... .... " un-

Lacenaire: "Ben bir bardak şarap içer gibı adam öldürür um. B
lar meşhur canllerdir. (Mütercim)

Otuz birinci Ders
C Mücrimlerin noksan ve

. ihtirasları

Gurur: Parlak görünmek, konuşmak, para sarfı açlığı,
ürümleri hakkında tehafur ederler, aşkları, vatanperver-
lkleri ile öğünürler ilh.

Gazetelerde kendilerinden bahsettirmeği severler. Tan-
an isimler, asalet unvanları almayı, kendilerini büyük ca-
llerle mukayese etmeği severler. Kendi yaptıklarını polis
manlarında veya sinemalarda görülentere yaklaştırmak-
n hoşlanırlar Tercihan hatırat yazarlar. Felaketlerinden
ayet ederler (Döğmeler; Şans yok, felaket çocuğu gibi

limeler gösterir).

Çaldıkları parayı veya hapisanede biriktirdiklerini ko-
layca sarf ederler. Kurtuluş cümbüşü.

Intikam, hiddet, haset: Canilerin esnayı idamdaki hal ve
vrı (corre), canilerin cesaret göstermesi ekseriyetle
lsnat bir haldir.

Bunu, gaddarlık, kelbtlik, tafrafuruşlukla karıştırma-
bdIT. 9

Bazan hatta, cinayetlerini titreyerek yaparlar (Hasa-
, korku, büyük abdestini kaçırma).

F: 9
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Bilhassa yakalanacaklarını hissettikleri vakit tehlike-
Iidirler: fakat ekseriya bu gürıki caniler, birini katlederek
vaziyetlerini vahimleştirmek istemezler. [1]

Mürailik: Yalancı, müternarız, hikaye uydurucu.
Tama've hırıs, tenbellik [2] kelbtllkleri: bazan insanı

çileden çıkarır. Mistiktirler. Can Batıl itikatlara inanırlar.
Canilertn edebi ve sanat sahasındaki eserleri. Hisst

veya hiviyevidir.
Şiirler: Hatırat ve otobiyografi; yazılar, bazan intikam-

CI, anarşistçe ve ıtühamkar.
Mahpuslar arasındaki muhaberat: 'Cani argosu.
Hapis hücresinin duvarlarına yapılan karakteristik re-

ıim ve yazılar, hakler.
Hapisanede yapılmış resim ve sulu 'boyalar, tahtadan

oyulmuş eşya, mahpusların okudukları şeyler. Bunlarbil-
hassa psikolojik noktai nazardan tahlile değer şeylerdir.

Canilerin seeiyelerinin tasnifi
Prensip olarak denebilir ki, zekanın (3) Hakim fakültesi,

seciyeyi idare etmektedir.
Bunlar da; (düşünce), (his), (irade) dir. Bu Iakül-

telerden her birinin ruhiyat üzerine hakim bir rol alması
haline göre, bilhassa başlıca (3) tipte seciye mevcut olduğu
kabul edilebilir.

(Entelektüel), (Emotif), (Fall)
}) »

(Akll) (Heyeant) ,
Lakin saf tipler nadirdir. Muhtelit seeiyeler daha kesir-
[1] Polis müdürü (Ravenne) bir caninin kedisini öldüreceğini söy-

lemekle tefahhur ettiğini işiderek eline caninin bir rüverver verdi. Bir hı'
dematı şakka hapisanesi md. kendini öldüreceğini söyleyen bir mahküme
kendini tıraş ettirmiştir.

[2] Lacenaire Derdi ki • Bütün hayatımca tenbel idim. Eğer çalış-
maktansa ölmeyi tercih ederdim. Hikaye olunuyor ki gece abdestini boz-
mak için kalkmaya üşenir imiş.
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dir. Bilhassa (2) hakim fakülte (Hassa) tarafından idare
edilenler çoktur. Mesela: '

(Akli ve Heyecanı); veya (Akli ve Füilt): veyahutta,
(Heyecanı ve Fail) seeiyeler gibi.

Nihayet bazan bazı eşhasta bu (3) hassanın mütesavl
bir surette az çok temsil edildiği vakidir. Bu halde (3)
faraziye kabildir.

a) 3 Hassanın mes'ut bir ahenkte bulunması, yüksek
bir seciye doğurur.

b) 3 Hassanın tadili, bu halde, renksiz, azametsiz,
fakat aynı zamanda vahim noksanları olmayan bir seciye
ihtira, edilmiştir. Şekilsiz bir seciye olacaktır.

c) Üçüncü bir vakıada, her bir hassa, zekaya haklm
olur. Fakat tesiri geçicidir. Bundan da muvazenesiz bir
seciye tevellüd eder. Buna, ruhan kabiliyetli eşhasta ekse-
riya tesadüf edilir. Fakat bu eşhas mütemadi cehid yapa-
mazlar ve fikirlerinde sebatsızdırlar.

Her yerde parlar, hiç bir şeyde muvaffak olamazlar.
Sebatsız seciye, gayrı tabii ve mücrlmlerde kesretle görü-
lür. Bunlar arasında (yani mücrimler arasında) heyecanlı
(emotif) fa III ve şekilsiz seciyelere tesadüf edilir.

Brüksel darülfünununda tababeti ruhiye müderrisi Dok-
tor Joseph De Smeth kırk sene evvel buna benzer bir seci-
ye tasnifi teklif etmişti. Bu tasnif, his ile akıl arasındaki
mevcut münasebetlere istinad eder ki: His ile akıl hali
tabiide birbirine 2: 4 gibi imiş. Lakin zekanın bu mü-
kemmel müvazenesi nadirdir. Muvazenesi sabit mutad'
tipler (2) adettir. (Eğer hissee=B; Akla-=İ dersek)

a) (S: İ) nispet (1: 4) bu terekküp, aklt (İntellektuel)
Entellektüel seciyeye tekabül eder .

b) (S : l)nisbet (3 : 4) bu terekküp heyecant (Emo-
tif ) .seciyeye tekabül eder.

Bunlardan sonra marazi tipler gelmektedir. Bunlar
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arasında da cinneti ahlakiye, ( O : 4 ) fomülü ile temsil
edilmektedir. Ve marazi heyecanlılık da ( 2 : O ) formüıü
ile ifade olunur.

Zeka malüllerine gelince, bunlara kusurlarının ehem,
miyetine göre, aşağıdaki formüller atfedilebilir.

S: t Nispet 1: 2 =+(Sahafeti akliye) Ji [1] Sahif
> 1/2: 2 (Budalalık) [2] Fedim
> 1/4: 2 (Belahet) [3] Belih

Bu tasnif her ne kadar nazari ise de oldukça faydalıdır.

Mücrimlerin pisikolojik noktai
nazardan tevzii

Saint Gilles hapisanesi S. A. P. Tabibi Doktor (Alexan.
dre) mahpusların tabii ve marazi ruhiyatını bilhassa tetki-
ka hasrı vücut etti. Taharriyatını, bilhassa (testler) le yap-
tıklarını muhtelif travaylarda neşir etti. Bunları aşağıdaki
şekilde telhis edeceğiz:

«M~hpusların, vasatts ruhiyatı denilebilecek olan şeyi
tasvir etmek güçtür. Lakin mahpusları muhtelif psiko-
lojik tiplere ayırmak (İki zekanın asla bir birine benzeme-
diğini unutmayaraktanl) kabildir.

Bundan maada da, cezanın ferdileşmesini temin için
mahkümların ruhiyatını tetkik pek mühimdir.

Beş büyük sınıf mahkum vardır:
a) En kalabalık kategori, «bi şekiller» grubudur.

Bu eşhasın zekası oldukça vasat derecededir. Lakin bu eş-
hasın içinde yaşadıkları muhit ve içinde yetişmiş oldukla-
rı vasat göz önüne getirilirse, zeka memnuniyetbahş ve

[1) Sahif
[2) Fedim
[3] Belih •
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kafidlr. Şayanı istifade bir müşahede şudur: Bu zeka teka
mül etmez.

Bu mahkümlara kendilerine bir sanat öğretildiği vakit
oldukça çabuk öğrenirler ve tabii surette de muhakeme
edebilirle r. Fakat ihtiyari bir harbı akli yapmazlar. Basi-
retsiz ve ihtiyatsızdırlar. Çok kabiliyeti telkiniyeleri var-
dır, umumiyetle mutl ve münkattırlar.

b) akıl sahifleri: Zekası gayrı kafi insanlardır. Bunlar
bazan bir faaliyet gösterirler, o suretle ki insan onlara mev-
cut, onlarda olmayan vasıflar atfeyler. Bunlar fena anlar-
lar, muhakemeleri tıflanedir. Bazı meslekleri güçlükle öğ-
renirler. Ekseriya kabili telkindirler. Ve oldukça mutidirler.
Bazan ise kurnaz ve emniyetsizdirler.

c) Müvazenesi fena zekaları Bazı mefhumları kolayca
kavrayan eşhas, umumiyetle, aklt tekamülleri pek sathi-
dir. Bunlar kesretle ukala, yalancı, mağrurdurlar. Güzel
söz söylerler, konuşurlar, dikkat, uyanık fakat istikrarsız-
dırlar.

d) Zekası gerilemekte olan mahpuslar, ihtiyarlar, ilaç
müptelaları, hastalar gibi. Faaliyeti akliye azalmıştır. Bu
da, ahlak ve içtimat hislerin teşevvüşü ile başlamıştır.

e) Zekası vasatın üstüade olan eşhas: Ekseriya pek fa-
Al olan eşhastır. Ve vahim cürümler yaparlar. Başka müc-
imleri de beraber sürüklerler. Şerir çetelerine riyaset eden-
er bunlar arasından çıkar.

Akıl seviyesinin takdir eden usulün faydası ve muh-
telif akıl fakültelerinin kıymetini psikolojik testlerle ölçe-
nin ehemmiyeti vardır. Forest mahpusanesi, S. A. P. Ta-

ibi Madam Emile Vandervelde mahpuslar üzerinde yap-
ığı bir tahartt serisi ile zekanın bu usul ile araştırılına-
ından doğan gayrı kabili münakaşa fevaidi meydana koydu.

Fakat, testlerin kullanılması pratikte bazı kuyudu ih-
iraziye davet eder. Bundan maada, bu testler mücrimlerin
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seciyesini, teessürünü, hissi ahlaklarının tekamülünü tah.
mine elverişli değildir. Halbuki bu sonuncu anasırın bilin.

-mesi mücrimlerin seviyei ahlakiyesinl tanımaktan daha
mühimdir.

Psigogramlar, mahpusların muhtelif akıl tipler, (tYPe
lntellectuel) suretinde tasnifi yolunda bütün kıymetlerini
muhafaza ediyorlar. İlave edelim ki, tecrübe esnasınd~
onların testlere karşı takındıkları tavır ve hareket husu-
sunda yapılacak müşahedat psikolojik noktai nazardan pek
kıymetli şeylerdir.

** *

•

Otuz ikinci Ders

Mücrimiyetin asri tedavisi

Müerimiyetin, antropolojik .telakkisi mücrimiyet mese-
esinde başlıca (3) muhtelif tenevvü olduğunu gösteriyon

Ahlaki tarikte müerimiyet
Menşei içtimat müerimiyet
Marazi müerimiyet
Mücrimlerin tedavisi, cürüm fiillerini tekvin ve şahsı

ürme müstaid kılan aynı sebeplerden ilham almalıdır. Bu
oktai nazardan tetkik edilecek olan esas amillert aşağıda-
i tarzda, terkib etmek kabildir. İrsiyet, içtimat muhit, müc-
imiyetin tıbbi ve psikolojik şeraiti.

i - Cinat Profilaksi (cinat vikaye) Prensip olarak; vi-
aye, tedavi ve tecrübeden daha kolaydır.

a) Cemiyetin aşağı tabakalarının sıhhat şeraitinin, çalış-
a şeraitinin, oturma ve tegaddi şartlarının ıslahı. Bu

erait gayrı müsait olduğu vakit, şahsı aklt ve cismant
ahatete müstaid kılar. Bu suretle bilvasıta mücrimiyete
üstald kılar.

b) Içtimat muavenet ve ,profilaksi işleri. Hasta, ihtiyar,
alül, zayıf ve dilenci.

c) Tasaddukun intizama konulması, yardımedilenlerden,
ğer kabiliyetleri varsa, yardım mukabilinde bir iş talep~~. .

d) Metrük çocukların himayesi, gebe kadınların, iğfal
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dilmiş genç kızların ve veledizinaların himayesi. .
e d) Terbiyevi ıslahat: Mektep içtimat hayata bır hazır-
L Olmalıdır Orada çocukların yalnız zekasını süslemek
ayış . ... hlak hi . . kurrnkAfi değildir. Orada seciyeyı, ıradeyı, a ~A ~ssım a-

lı (Terbiye etmelidir). Mektep gay.ri ta~ıııer~n m~ydana
çıkması usullerine tevessül etmelid~r. .Cısmam terbıye ve
cinsi terbiyenin pek büyük ehemmıyetı vardır.

f) Mesleki irşat: [1] Kolay meslekleri, sahiflere, zayıflara
bırakmak. İşsizllk ve tenbellik. . A

g) Kışla ve askeri hayat, vatand~ş~arın cısmant, ahlakI,
ve Içtimat terbiyesinde devam etmelıdır. . .

njlçtimat hayat ve cürüm doğ~ra~ avamılı: ~ast~ ede-
bl at ahlaksız Polis edebiyatı, resımlı gazeteler, tıyatro,
ıy " . .. t hbisinema cinayet mahkemeleri havadıslerı, cınaye mu ır-

liği, cü~me bir teşvik teşkil edebilir.
i) tababetin vaki faaliyeti, ter~i~ere karşı. mücadele,

terdi mücrimiyetin en mühim sebebıdır. Bu terdıler, ver.em,
frengi, zührex i hastalıklar, mesleki tesemmün~ler.' alko!ızm,
kokainomani ve diğer toksikomanilerden ılerı gelırler.

j) ıslahı nesil faaliyeti: (Öjenik) müteyakkızane. çalı~-
malıdır. Vahim ahlaki, Dini, itirazlara sebep olan tBd~.bır~~u-
racat eylememelidir ve tatbiki pratikte büyük m~şkulat~
maruz bırakan tedbirlere baş vurmamalıdır. Mısal: 1rsı
müerimlerin kısırlaştırılması gibi:

İzdivacı takyit eden kanunlar ve bilhassa evlenmeden
evvel muayene usulünün ihdası için propag~nda, en az
kabili münakaşa ve en müessir vasıtaları teşkıl eder.

LI - Müerimiyet tedavisi: . .
Hitab ettiği mücrime göre tahavvül etmelıdır.
Üç mühim grup vardır: ,.. .
Tabiiler, ahlaki veya içtimal metışe de miicrimler.
------:-:-::--:--:- . .. di z (Mütercim)[1] Oriantotion kelimesini (Irşadjolarak tercume e ıyoru .
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Hastalar ve gayri ta biil«r, Gayri kabili ıslah (Mükerrir
ücrimler) nüküsçüler.

a) İçtımat, lptidai Mücrimler ve tesadüfi müerimler:
KabUse bunları hapse koymaktan feragat etmelidir,

arta bağlı bir mahkümiyetle iktifa olunmalıdır.
Serbest hayat mürakabe altında bulundurulmah, aile

ayatı, ahlaki terbiye, çalışma ve (İmsak) noktai nazarından
iddi surette idare edilmelidir.

Kısa cezalar faydasızdır. Asğart müessir hapis bir
enedir.

Hapisane ciddi bir tehdit ve terhib vasıtası olarak kal-
alıdır. Fakat her şeyden evvel terbiyevi ve tedaviyi istih-

af eden bir teşekkül olacaktır. Mahpusları orada tedris
meli, onlara bir meslek öğretmeli veya mesleklerini ten-
iye ettirmeli, onlara Içtimat ve ahlaki vazifeleri öğretme-
ir: Dini terbiye burada büyük bir yer işgal etmeli. Fakat
muliyetsiz bir sofuluk olmamalıdır.

Şerait tahtında serbest bırakmak, daima bir atıfet ha-
de kalmalı ve cemiyet içinde tekrar bir sınıf'a

rebilmek şanslarina bağlı olmalıdır. Serbest bırakılan
ahkümların belirsizce mürakabe altında bulundurulması
rriyetlerinin ilk devrelerinde, içtimat intibak müessese-
inin veya mücrimleri himaye eden teşkilatın bir delege-
tarafından himaye görmelidir.

Bu müesseseler atıfetkar eşhaş ile müterafikan serbest
akılanlara vasilik edecek olan patron ve ameleleri ihti-
edecektir.
Bu müesseselerin nufuzu hem şart tahtında serbest

akılanlara hem de mahpuslara kadar nufuz etmelidir.
Genç mücrimlerin tedavisi, sınai veya zıraı (Hapisa-

mektep mUesseselerinde) yapılmalıdır.
Hastalar ve gayri tabiiler:
Antropolojik taharriyat şunu ispat ediyor: Hapisaneler-
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de , ruh ve vücut gayri tabillerinin bir çok envaına tesa-
düf edilmektedir. Bazıları gayri kabili tedavi, bazıları

. kabili ıslahtır. İyi olabilecekler de vardır. Hapisanede bu-
lunmak bunları meydana çıkarmalı, tedavi etmeli ve hatta
şifayap eylemelidir.

Gayri tabii veya hasta mücrirhlerln muhakkak ceza.
görmesi şart değildir. Çünkü mücrimlerin müptela olduk-
ları haleti maraziyeden ileri gelmiş olabilir. Onları akli ve
cismani noktai nazardan ıslaha çalışmak şartiyle muhafaza
etmek kafidir. Bunlara mahsus cezai tedavi şubeleri ihdas
etmelidir.

Bu şubelerde bu hastalar hallerinin istilzam ettiği
husust dikkat ve ihtimamı görecektir.

Bunlar da şudur :
1) Veremliler için (Hapisane - Sanatoryom).
2) Malül, İhtiyar, Hasta, Içtimat noktai nazardan tehlikeli

olanlar için de cezat hastahane ve darülaceze.
3) Histerik ve sar'alılar için tababeti ruhiye kolonisi.
4) Sahafeti akliye müptelaları ve tabii cemiyet haya-

tına iştirak edemeyenler için zirai koloni.
5) Sarhoş ve toksikomanlara mahsus ceza müsternlekesi.
6) Cant deliler için darülaceze.
Bu müessesenin cinneti ahlakiye müptelaları ve tena-

süll manyaklar için husust bir kısmı olmalıdır.
7) Emrazı zühreviye için cezai tedavi şubesi.
8) Nihayeteri de hapisanede, cerrahi afetlerin, Diş ,

Kulak , Boğaz , Burun , Göz hastalıklarının tedavisini or-
ganize etmelidir. .

Muhit için henüz bir sirayet tehlikesi teşkil ettiklerı
veya mücrimiyet korkusu gösterdikleri sırada, gayri tabii-
leri ve hastaları serbest bırakmak telikelidir ve mantık-
sızdır (Frengi, Toksikomani).

Yeni ceza şekilleri: Akıl hastaları ve &,ayri tabiiler için
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gayri muayyen bir tedavi hükmü (sentence Therapeutique)
mükerrer mücrimler hakkında gayri muayyen ceza .

C - Gayri kabili tedavi nüküsçüler: (Mükerrer rnüe.
rimler)

Nüksün gayri kabili tedavi olmadığı, ancak, mükerrir
ve semeresiz kalmış içtimat tasnif tecrübeleri neticesinde,
ispat edilebilir. Antropoloji kriminel ilmi bunu ancak
ihbar edebilir.

Fakat bunu tekit etmek salahiyeti gösterecek kadar
emin vasıtalara malik değildir.

Her şeye rağmen «Tecrübe» kasdile yaş veya diğer
amlller tesirile müşterek hayata girebilecek kadar tebed-
dül etmiş olan nüküsçü (Mükerrir mücrimlerin) tekrar
tasnifine zaman zaman teşebbüs etmelidir.

Bu prensipler vazedildikten sonra tereddüt etmeden,
asırlaşmış nüküsçüler hakkında gayrı muayyen ceza talep
dilebilir. Sert bir disiplin; mecburi çalışma, (kabilse açık
avaela) işte bunun esas şeraittini teşs il ederler.

Bunlara, umumi atıfet tedabirini, kaydı ihtiyatisiz tat-
ik bir hatadır. Nüküsçüler, kendilerine sarf edileni öde-
ek için, istihsalde bulunmalıdır ve hükümete bar olma-
alıdirlar. Hapisane hücreleri bunlar için lüzumsuz ve çok
asraflı bir lüküstür,

** *
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NETİCE

Cürme karşı mücadele; ancak cürrnü (3) şekil altında
tetkik etmekle müfid olabilir:

a) çtimai müdataanın cinat profilaksisi (vikayesi).
b) Cezai tedavinin (ve muamelenin) mahkumların antro-

polojik tetkikine istinaden ferdlleştirilmesi.
, c) Hapisten sonra himaye.

Bu mesele serserilik, toksikomaniler, ahlaksızlık, edroz
ve atehlere karşı yapılan mücadeleye samimt bir surette
merbuttur. Yine nihayetten de mücrlmiyetin ekseriya men-
şeini teşkil eden ve mücrimiyetin gayrı kabili tedavi oldu-
ğunu bize izah eden terdilerle mücadeleye irca edilebilir.

Ankara: (Ağustos-Eylül)


