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GİRİŞ

Bugünkü cinat ilmibeşer müsbet bir ilim olmuştur.
Içtimal taharriyat usulleri ve biyolojik araştırmalar dolayısile
einai ilmibeşer. içtimaiyat ve tababetin istinad ettiği es!'l&- j

lara istinad eder, ve bu usullerden muhtelif unsurlar iş-
tiare etmek suretile istifade eder; Cinat ilmibeşer bu ,U,f~uI7
lerle ayni inceliği haiz olduğunu da iddia edebilir., '

Hapishanelerde yapılan sistematik cinai antropoloji
taharriyatının neticeleri, pek karışık bir mesele olan
«mücrimiyet» meselesini yeni bir' ziya ile aydınlatıyor, ve
bu meselenin akll (rationnel) bir surette halledilebileceği
ümidini veriyor. Adli, cezat, ve içtimat taharriyat bize ha-
kiki pratik bir alaka arzetmektedir. Cinai ilmibeşer az, ve
yanlış tanılan Ilimdir. Az tanılır, çünkü bu ilim ancak
hapishanelerde, usulü dairesinde tetkik edilebilir. Clnal il-
mibeşer hatta üniversitelerin tedrisat porogramlarına bile
dahil değildir. Bu hata şu adli neticeleri doğuruyor. Ha-
kimler, avuk'atlar ve tabibler, mücrimlerin, cisrnant ve ru-
hi bünyesini ancak pek nakıs bir surette öğrenebiliyorlar.
Bu noksan, Belçikada derslerini Brüksel adliye sarayında
yapan Cezaiyat mektebinin ihdasındanberi biraz doldu-
rulmuştur, Cinat ilmibeşer aynı zamanda da, ceza mües-
seseleri,ne ve adliye dairelerine mensup memurlar için dahi
lazımdır. Keza, yüksek muallim mekteplerlne ve mülkiye
ınekteplerine de lazım bir şeydir. Cinai ilmibeşer, hapis-
hane memur~arının her derecesi için elzem bir' ilimdir.
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Çünkü onlara mücrimln pek mudal ve mütenevvi bir şey
olan şahsiyetini anlamak için lüzumlu olan anasırı ih-
da eder. Buna ilaveten de müerimlere insani ve adilane
bir surette muamele edebilmek ve onları ölçebilmek için
einai antropolojinin iptidaiyatını öğrenmek ve bilhassa
müerimiyetin önüne geçmek için pek lazımdır. İçtirnat
sukut ve gayri tabiiliğin bütün şekillerinden koru-
yacak "vaki usul" vakıt kaybetmeden ihdas -edllmesi la-
zım bir şeydir. Vikaye etmek veya muavenette bulunabil-
mek için müstaitlerin bir cürüm yapmasını beklememeli-
dir. Misalolarak çoeukluktaki müorlmiyeti zikredelim. Ci-
nai ilmibeşer aynı zamanda da tanılmakistenilmiyen bir
ilimdir. Bu ilmi bilmiyenler tarafından kesretle şekli tağ-
yir edilen ve gülünç bir mevki e sokulan bir ilimdir. Bu
ilim ne Lombroso nazariyatının, ne materiyalizmin, ne de
sosyalizmin aynı değildir. (Bunlarla tedahül etmez. )

İlimlerin arasında pek azı, cınat ilmibeşer kadar
dağdağalı bir tekamül geçirmişdir. Bu ilmin terakkisi sırf
nazari münakaşalar dolayısile 30 sene•.geri kalmıştır. İşte
Belçika ve Fransada evvelee maruz kaldığı husumetin sebebi
budur. Bu ilmin muarızları şimdi azalmıştır. Lakin yine
uyanabilirler. Bu ilmin tarafdarları ise , cinat ilmibeşerin
usulü dairesinde tetkik edilmesini ileri sürüyorlar ve cinai
ilmibeşerin teklif ettiği reform ve inkılapların bitaraflıkla
mihenk taşına vurulmasını talep ile ikti fa ediyorlar.

Cinat ilmibeşerin tarifi

Cinat ilmibeşer mücrimleri, daha doğrusu müerimiyet
haline düşmüş insanı tetkiki gaye edinmiştir. Cinal ilmi-
beşer insan şahsiyetini, inkişaf ettiği muhtellfjmuhitlerden
kısmen iktisap edilmiş bir kemmiyet addeder. Müerimiye-
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tin iki büyük anıili : lrsiqet ve Muhii dir. Müerim bun-
ların bir muhassalasıdır. Clnai ilmibeşerin taharriyatı , bü-
tün aşküli ile irsiyete ve bir ferdi cezat bir iş işlemiye
sevkeden veya böyle bir iş işlemesine tesir eden muhiti
içtimainin bütün şeraitine kadar uzanmalıdır. Bu araş-
tırmaları da müerimi biyoloji usullerine muvafık bir surette
tetkik ederek itmam etmelidir. Binaenaleyh , cinat ilmibe-
şer, tababeti ruhiyenin veya içtimaiyatın yalnız bir batısı
değildir. Belki mudal bir ilmin , tıb ve felsefe gibi tedavi
ve taharri usullerini bütün müsbet Ilimlerden istiare eden
bir ilimdir.

Dersin başında bir kaç umumi muta'yı tanıtmak fay-
dalı olacak!

1) Cürüm meselesinin eskiliğini;
2) Cürürn dünyasının intisaeını , terkibini;
3) Mücrirniyetin mütehavvil menşelerini ;. müerimiyet

fertlere göre muhtelif şekiller gösterir: ruhi - ahlaki, iç-
timat veya marazi tabiattadır.

4) Müerimliğe sevkeden veya müerirniyete sebeb olan
amillenn mudilliğini.

Aynı marazi sebebler. şerait ve fertlere göre insanı,
ya hastalığa. ya atehe, yE).sinir hastalığına, ya serseriliğe,
ya fuhşa, yahut da müerimiyete götürür.

Netice- Mademki müerlm tipleri pek mütenevvidir, ve
müerimliğe sebeb olan amiller tahavvül edebiliyor; binaen-
aleyh, bütün mücrlmlere aynı tarzda muamele etmek bir
hatadır, diyebiliriz.

Nasıl ki, tabip her bir hastasına o hastaya elverişli Hacı ve
rejimi veriyorsa ve yalnız sebebleri ve arazı nazarı itlbara
almakla kalmıyarak, hastalığın istihalesine tesir eden, has-
tanın bünyevi temayülatını da nazarı itibara alıyorsa, ayni
suretle de, müorirnler, cismanl, ruhi ve içtimat şahsiyet-
lerine göre ayrı ayrı muamele görmelidir.
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Cezanın ferdileştirilmesi (bu yalnız bir cazanın şekli-·

ne icrayı tesir etmekle kalmıyacaktır) cinat ilmibeşerin
talep ettiği ınıotaoıann başlıcasını teşkil eder. Istikbalde
bazı cezai hükümler tedavi tabiatında olmalıdır. Diğer bir
kısım hükümler ise vaki olacaktır: Mesela «i?timai müda-
faada» (mesure) olduğu gibi.

Dersin tasnifi

A - Nazari kısım
1- Mücrimiyet nazariyelerinin tarihçesi ve tahlili.
2 - Mücrimlerin irsiyeti.
3 - Cürrnü tekvin eden muhit.
4-Cürüm.

B Seriri kısım
Muhtelif mücrim tipleri.

** *

Birinci Kısım

Tarihçe

Cinal ilmibeşerin istihalesi dört devreye ayrılır:
i. - Ampirik safha: Vazıh bir akide yok, taharriyat

usulsüz yapılıyor.
II. - Lombroso safhası: 1875 den 1889 a kadar Turin'li

üstadın fikirleri hemen. bila münakaşa yerleşiyor"
III. - Lombroso'ya karşı aksülamel safhası: 1889 dan

1905 e kadar.
Bu devre Lombroso'nun fikirlerine karşı şiddetli bir

muhalefet devresidir. 1892 de Brüksel kongresinde düş-
manları muvaffak oluyor. Fransız ve Belçika mektepleri
tarafından müdaf'aa edilen «mücrimiyetin içtimai telakkisi»
mefhumu hakimdir.

IV. - lntihabi safha: Nazari münakaşalara karşı ademi
a~a~a; bütün memleketlerde mücrimlerln inceden ineeye tet-
kiki (Prinz,) (von Hamel) ve (von Litz) tarafından «beynelmi-
lel hukuku cezat ittihadının» tesisi; Belçikada ceza mües-
seselerinde inkılab: bir çok memleketlerde ceza kanununda
yap~lan reform projelerinin cinal ilmibeşere istinad ettiril-
mesi.

i. Ampirik safha. - Bugünkü en asrt mücrimiyet mef-
~umlarını nüve halinde ihtiva eden eski mücrimiyet naza-
rıyeleri. .
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A - Putperest devri kadimi: Homer, Sofokl, Ksenefon,
Diyojen.

Hypokrat: Her fazahat bir cinnetin mahsulüdür.
Eflatun:
1) Mücrim bir hastadır. Kabilse tedavi veya terbiye

edilmelidir. Eğer gayrı kabili tedavi ise memleketten
tardedilmelidir.

2) Muhit, ekseriyetle müvellidi cürümdür.
3) Zararın tazmini bütün mücrimler için bir borçtur. İster

mes'ul olsun, ister olmasınlar bunu telafiye mecburdurlar.
Aristo: İhtirasların cürüm doğurmak hususundaki tesi-

ri, iktisadi nizamın amlllennden üstündür. Bu müellif (Cum-
huriyet) unvanlı eserinde mücrimlerin ahlaki istidadını ve
seciyesini araştırıyor. Cürmün vehametini azaltan şeraiti
ve mücrimlerin (cürürn ikaında nüksetme) temayülünü tet-
kik ediyor.

B - Latin devresi: Pek az istifadelidir. İktisadl ve iç-
tirnal tezler sahneye hakimdir. Epikür ve Stoik mektep
bunlara muhalefet eder ve manevi bir kudret ve saadet men-
baı olan fukaralığı müdafaa ederler.

C - Din Uleması: tık on beş asırda kilise mensup-
ları ve dini muharrirler mücrimiyet meselesile meşgul
olan yegane insanlardır. Bu nazariyeyi iki unsur hulasa
eder; bunlar da «beşeri ihtiraslar» ve «Içtimat amiller» dir.
Aziz Thomas D'aquin fakır (zaruret) bir çok kabahatların
menbaıdır, diyor.

D - 16 ve 17 inci asıl'da Bacon, Descartes yine müc-
rimiyette iktisadi sebeblerin hakimiyetini mevzuubahs eder.
Mücrimin şahsiyetini tetkik edemiyor.

Luther. şehirli ve köylü mücrimiyetinde fark görür.
Calvin: lçtimat bir hadlsedir, diyor.
Thomas Morus: Sefalet, serserilik, ve hırsızlığa sebeb

olur.
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Zenginlerin işsiz ve süslü hayatı fukarayı iğzab ediyor.
Cürümde nükse mani olmak için ceza vermenin fay-

dasızlığı. Mücrimlere yapılan muamele daha ziyade içti-
mal vikayeyi istihdaf etmelidir.

Voltaire: Hapishanede, mahkumların işinden ve kabi-
}iyetinden istifade etmeli. Nükseden mücrimler amme hiz-
metinin tehlikeli işlerinde kullanılmamalıdır.

Rousseau, Benthame: Gayrı kabili içtinap bir ilca, cür-
mü mazur kılar, diyor. Cürümle mücadele için Içtimat
vikaye tedabiri kullanılmalıdır.

E) Lombroso'ya iletenler:
1) Fizyognomistler (yani ilmi vecih uleması), 17-18. in-

ci asıl'da bulunanlar: Della Porta, De la Chambre, Casper,
jesuite Niquezio, bilahare, Darwin sonra Montegassa geldi.

Bütün bu ülemaya göre veçhin hatları ile hissiyat ve
insanların seciyesi arasında bir mürıasebet mevcuttur.

2) Frenolojistler (yani ilmi dimağ üleması): Lavater ve
Gall gibi alimler ki bunlara nazaran kafatasının şekli
ve yüz ile zeka ve ferdin seciyesi arasında bir münase-
bet vardır. Gall'e nazaran cünhanın ve cürmün tabiatı,
ferdin uzvt şeraitine bağlıdır. Gall, müşahade sahasında
bir üstad idi.

3) Akliye mütehassısları, hapishane tabibleri: Pinel
mücrimlerdeki cinnet hallerini tetkik ediyor ve «anadan
doğına müerim» nazariyesine yol açıyor (1826 -1745).

Pritchard (1832): Cinneti ahlakiye nazariyesini ileri
sürdü.

De Rolandis (1835): İtalyada bir mücrimin fethi mey-
tinde elde ettiği netayici neşretti.

Ferraresi (1795 -1855): Lombroso'nun rehberidir. Zama-
nına göre şayanı kayd cezaiyat tezleri ileri sürdü. «Cünha-
nın ağırlığı ancak failin tabiatını tetkik ile tayin edilebi-
lir" diyor. İnsanlar arasında her zaman vahşi hayvan tabi-
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atında adamlar (yani maderzad mücrimler) görülmüştür.
Bu hill mücrimiyetin inkişafı için müsait bir zemindir. 0-

kadar terbiye bile, aciz kalır. Cinayet, fazahat ve cinnet
sıkı rabıtalarla bir birine bağlıdır. İçtimat amiller tıpkı
fiziki arniller gibi mücrimiyet üzerine tesir ederler. Müc-
rimin zihniyeti salim olabilir. Fakat bu halde cünhanın
sebebini mücrimin cismani bünyesinde aramalıdır.

Hapishane rejimleri intikamcı olmamalıdır. Gündüzle-
ri mahpusu tek başına bir hücreye hapsetmek tabiat ka-
nunlarına uymaz. Tabip «muameleyi cezatyeyl» idare et-
meli ve onu ferdtleştirmelidir. Bunun için her mahkürnu
hapishaneye girince, ahlaki ve ruhi ve cismant noktai
nazardan tetkik lazımdır.

1837 de Voizin tıb akademisine bir çok mücrimlerin
dimağındaki teşekkül bozukluğuna dair bir muhtıra verdi,

. Esquirol (1838):Ahlaki teşevvüş cinnetin yegane nişanesi
olabilir, demişti.

Lauvergne (1840) : Hidematı şakka mahkumları üze-
rinde tetkikat yaptı. Cürüm temayülü dimağçenlrı gayri
tabii neşvünümasından ileri gelir, dedi.

Lucas (1847): Cinayetin, ekseriya irsl olduğunu iddia eder.
Ferrus (1850): Cezanın ferde göre olmasını ileri sürer.
Casper (1854): Canilerin çehresine dair tetkikat yapar.
Wirislow (1854): İngilterede canilerde cinnetin mebzul

olduğunu isbat etti.
Samson (1854): Amerikalı mü erimler üzerinde taharri-

yat yaptı. .
Lallemand (1862): Almanyadaki caniler üzerinde psı-

kolojik araştırmalarda bulundu.
Morel (1857): İnsan nev'inde görülen bedeni, akli, ahla-

ki tereddiler hakkında klasik bir eser neşretti.
Despine (1868): Mücrimlerdekl aklt gayri tabiilikler

hakkında neşriyatta bulundu. Mücrimlerin irsiyetinde ek-
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-iyetle mecnunlar vardır dedi. Cinnet ve cinayet ayni
seı O ., hlaki ibir sebepten tevellüt eder. d~ hı~sı a a ıye, yo .un~ şa-
şırttıran, dimağın bünyesindekı bır bozukluktan ılerı ge-

lir. Thomson (1870): İngilterede Perth hapishanesinin tabi-
bi idi. Mücrimlerin biyolojik hususiyetleri bilhassa ağırlık
ve boylarını ölçdü ve 5432 mahpusu tetkikten mü?ri~i~

evi beşerin marazi bir tenevvüü olduğu" netıcesını
~~kardı. «Psikoloji" ve. «ca~ilerd~ irsiyet". iki e~er neşretti.

Nicholson (1874): Ingiliz hapıshanelerındekı mahpusla-
rın zihniyetini tetkik etti.

Virgilio (1874): İtalyada «Cürrnün ve kabahatın marazi
tabiatma dair» büyük bir eser neşretti. Bu eser 266 mah-
kum üzerinde yapılan bir çok antropolojik ölçüleri ihtiva
eder. Mahkümlar, kabahatlarına göre serilere ayrılmıştı.
Eserde aynı zamanda da mahkumların irsiyeti, tereddi ana-
sın, cismant ve akll hastalıkları tetkik edilmişti.

Maudsley (1873): (Mental Responsabilitye-akll mes'uli-
yet) unvanlı eserinde cinnetle hali sıhhat arasında bir «hudut
mmtakası» bulunduğunu ileri sürdü. Diğer taraftan da canilik-
le bazı ateh halleri arasındaki müşabehetlere nazarı dikkati
celbetti. «Crime et folie isimli eseri Parisde 1888» de tab
edilmiştir.

Hulasatan: Lombroso'nun rehberleri, bilhassa canilerin
ruhiyatını tetkike koyulmuşlardı.

II. Lombrso safhası

Bundan elli sene evvel mücrimlerin tetkikini tedvin
ederek <cinat ilmibeşer»i tesis etti. Başlanğıçta, Lombroso'nun
taharı'iyatı mücrimlerin bedeni şekline in'itaf etmişti. Bilaha-
ra, tetkikat, mücrimlerin, ufulevi, asabl, ruhi teşevvüşlerini
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tayine çalıştı. Nihayeten de mücrimlerin içtimat aksülamelle-
rine kadar uzandı. İtalyada, Lombroso mektebine mensup
talebeler tarafından bir çok eserler neşredildi. Bunlar he-
men bila münakaşa denilecek surette: «Anadan doğma ca-
ni» tezini köklendirdi.

«Mücrimlerde görülen aklt ve ahlaki gayri tabiilikler
onlardaki suişekillerin - yani mücrimiyet delillerinin - gay-
rı kabili içtinap bir muhassalasıdır» denildi. Lombroso'nun
tezi en mutlak materyalizmden ve istihaliyecilikten neş'et
eder. Mücrim, iptidat insanın bir hatırasından başka bir
şey değildir, ve mücrim iptidai insanın hayvan i ihtiras
ve ağır lekelerini arzeder. Mücrimln ahlaki inkişafı gayrı
kabil bir hale gelmiştir. Mücrim gayri kabili içtinap suret-
te cürrne düşecektir. Lombroso, her bir kategoriden bir müc-
rime delalet etmek üzere, muhtelif cisrnani tipler mevcut
oldu ğu mı isbata çalıştı. Lambroso'nun tezinde iki esast ha-
ta vardı:

a) Içtimal muhitin ehemmiyetini kafi derecede mühim-
sememek.

b) Şaibedar [1] olan insanın iyi edilebileceğini inkar
etmek.

Lombroso telakklsine göre, katilin tarzı istihalesi: Sı-
rası ile mücrirn:

1) Bir vahşi,
2) Bir çok şaibeleri, fazahetleri olan marazi bir mevcut,
3) Ahlaki bir mecnun,
4) Sar'alıya benziyen bir sinir hastası,
5) Bir sar' alı,

telakki ediliyordu.
Varid olan itirazlar: Ademi hamuliyet, taharriyatın kif'a-

yetsizliği, acele netice çıkarmak, yanlış sistematize etmek,
çok çabuk bir muvaffakiyet.

[1] Şaibe = Leke
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III. Lombroso'ya karşı aksülamel safhası

Pek şiddetli bir aksülamel başgösterdi: O suretleki na-
zarı dikkat eürmü tekvin eden muhiti içtimal anasırına
çevrildi: Bizz.at mücrimin tetkikinden vazgeçilmek tehlike-
si başgösterdi.

Muhtelif memleketlerde bir birini nakzeden taharriyat.
Fransız ve Belçika mekteblerinin hakim bir hissesi tah as-
sül etti.

1889 da Paris kongresinde protestolar belirdi.
1892 Brüksel kongresi yapıldı ve kongrede Içtimat tez

galip geldi.
. _ Lombroso nazariyesine itirazlar:

1) Vücutta görülen gayrı tabiilikler mücrimin iptidat
bir insan olduğuna delil değildir.

2) Kafatasındaki ademi tenazur nev'i beşerde mevcut
hemen hemen kanuni bir şeydir.

3) Clsmanl şaibeler (tares morphologiques) yalnız ca-
nilere has değildir.

Menşe'leri mütehavvildir. Bunlardan bazıları, ırk i tabi-
atta, bazısı hayatı dahili rahmi de iktisab edilmiş. bazısı da
çocukluk devresinde kazanılmıştır. Hatta bazı öyleleri var-
dırki, istihale noktai nazarından bir terakki bile addolu-
nabilirler.

4) Şaibeler: Mutad olarak, alkolizm, frengi, raşitizm
mütevellit ailevt tereddilere ait birer delildir. Şahsi cina-
yete müstaıı kılarlar. Cinayete tekvin etmezler.

5) Tereddi alametleri: Delilerde de, nevrozlularda da,
h~stalarda da bulunur, hem de eaniyane temayül göster-
mı yen akıl zuafasında da bulunur.

6) Bu tereddi alametine, aynı zamada tabii insanlarda
da rastgeliniyor. İnsan bariz, morfolojik tereddi alamen-
ne sahip olduğu halde, namuskar hatta büyük bir adam-
da olabilir.
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7) Tereddi ve bundan mütevellid psikolojik alanıatı
tereddi pek erken keşfedilmek şartı ile kabili izaledir,
fakat bir dereceye kadar. Lombroso nazariyesi aleyhtar-
ıarı tarafından ileri sürülen müteaddit canilik nazariyeleri:

Neo - Lombroso (Ferri): Cani, cinayete müstait bir
insandır. Fakat ancak Içtimat muhite ait sebebterin tesiri
altında cani, cinayet yapacaktır.

Manouvrier: Cani içtimat bir muhassıladır.
Tarde: Cani antropolojik bir tip olmakdan ziyade içti-

mai ve mesleki bir tiptir.
Caloyanni: Canilik Içtimat amiller tarafından davet

edilen bir nevi ahlaki (reciyet) - atavisme - den müte-
velliddir.
, Belçika mektebi (Hegel, Houze, Dallemagne) di-

yorki: Canilik tereddinin bir veçhesi veya ne~icesid!r.
Lyon mektebi (Lacassagne): Ruhi ve cısmanı gayrı

tabiilikler az çok insanın akli ve ahlaki çalışması üzerine icrai
tesir eder. Lakin bu ancak cinayete müsait kılmak fiilinden
başka bir şey değildir.

Cinayeti tekvin ve tayin edenler ancak içtimat tesir-
lerdir. «Kendi, canilerini hazırlayan cemiyet mes'uliyeti
yüklenrnlştir.»

Lombroso'nun telükkilerine karşı tevellüd eden aşırı
bir aksülamel dolayısile yavaş' yavaş kriminoloji te tki ka-
tına karşı ademi alaka baş gösterdi.

IV. İntibahi safha

Lombroso'nun ileri sürdüğü fikirlerden doğan nazari
ve felsefi münakaşalar terkolundu. Asrt müsbet ilimlerin
tecrübe ve müşahede usullerine tebean muhtelif tipdeki
caniler tetkik olundu. Bütün gayrı tabltliklerln.hastalann,
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iil eri n , serserilerin mütevaziyen tetkiki yapıldı. Mücri-
d~ biolojik şahsiyetinin bütün veçheleri karşısında tam
~ın tetkiki baş gösterdi. Diğer taraftan da mücrimin irsi-
bı~ ve içtimat muhiti araştırıldı. Bu üç unsur cinayete mü-
~:haıe etmiş olabilir. Ferdlere göre bu un~urların iş~!rak
derecesi tahavvül eder. Bu unsurlar.ekseriyetle tezahurle-
rine göre çok muhtelif derecelerde iştirak ederler .

«BeYnEilmilel ceza kanunu ittihadı» nın tesisi:
Adolphe Prins'in asar ve desrlerinin tesiri: Bu müellif,

tahakkuk etmiş veya proje halindeki cezaı ve hapst in-
kılAblara YOLaçtı. Bir çok memleketlerde, hapishanelerde,
kriminoloji laboratuvarıarı tesis edildi. Belçika ceza siste-
minde, mahpuslara antropolojik bir muamele tatbiki usul
ittihaz olundu. Gayrıtabii mücrimler ve nüksediciler
hakkında Belçikadaki müdafaayı içtimaiye kanunu neşro-
lundu.

** *


