
Üçüncü Kısım
Cinayet doğuran Muhit

Yedinci Ders

Umumiyat: Cinayet meselesini iki büyük amil idare
etmektedir: Bunlar da ferdin yetişmiş~ olduğu içtimat ve
biyolojik muhitin cinayet doğuran tesirleri ve mücrlmin
uzvt bünyesini tayin eden irsiyetdir.

Muhitin tesirleri ki bunlar ilkahdan beri mücrimlerln
üzerine icrayı tesir etmişler ve onların cismant, aklt ve
ahlaki bünyesine vasian müdahale etmekten hall kalma-

~~ış!ardır. Bu tesirler mücrimlerl bir çok vak'alarda, cün-
ha ve cinayetleri yapmaya ya müsaid kılar, yahut da
onları o işe sevk eyler. Bu kuvvetler, daimi bir surette
şahsın ir si temayülleri ile hali mücadelededir.

Nebatat tecrübeleri vasıtasile muhit ve irsiyet gibi Z
amlhn roloynadığını kolayca göstermek kabildir.

Muhitin cinayet doğuran tesirleri:
A - Uzvi tekamülün husule geldiği hayatiyat muhitinin

şartları:
i - İlkah (Tevlide-Procreatlon) hüveyni menevi ile

büyeyzin birleşdiği esnada, ebeveynin haleti bünyeviyesi;
tevlid esnasında ebeveynde husule gelmiş olan intani,
tesemmümt tagayyürler. Cersumenin tesemmümü, ehemmiyet
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noktai nazarmdan marazı irsiyete müsa vidir
II - Dahili rahim hayatı.

LLL - Emzirme.
iV - tık çocukluk devresi.
V - Gençlik, delikanlılık devresi.

VI - Biyolojik ferdiyet.
B - Muhitin fizikoşimik şeraiti:

i - Cinat ilmi cevihava (Cinai meteoroloji) hararet,
elektrikiyet tevettürü, barometro tazyiki, mevsimler.

II - Cinai cografiya: İklim, yaşanılan yer (Habitat)
şehirler ve sayflyeler. '

lif - Irk, melezlik, muhaceret.
IV - Muhitteki, hıfzıssıhha noktai nazarından şeraiti

tegaddi.
C - Içtimat şerait: ,

i - Umumi lktisadt ve Içtimat şerait. İçtimal sınıf
alet, içtimal kanunlar, lüks (tantana, debdebe), iktisadi

anlar.
II - Aile muhiti: Ebeveynin vaziyeti, dulluk, talak,

kanuni müşterek hayat, ebeveynin tavrı hareket,
noktasından misalleri.
III ~ ~ektep muhiti: Tedris, mektebe devam, terbiye.

Ald ve dını düsturlardan azade bir tedris, igvaat ve ci-
temaY?lleri gemliyecek kadar kuvvetli gözükmüyor.
t tedrls ve öjenik (ilim ıslahı nev) .

IV - Ferdi muhitler: Meslek, içtimal, askeri.
a - ~eslekı unsur, çıraklık, meslekte kararsızlık

sebatsızlık, işsizlik, yevmiye tesemmümler
Çal . . ' .ışma (saı)nın maddt, manevi şeraiti:

kerden fi b - A.skerı muhit: Ordu da tavır ve hareket; as-
rar, (Lejyor; etranjer) e yazılmak.

F:3
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c =-İçtimal komşuluk: Mücrimin dostlarının et~
varı harekatı ve numunei rnisal olması, alışdırma.

Hayat tarzı, sarfiyat, zevkler.
V - Ruhi, içtimal arnlllert

1 - Zihni bir şeyle ziyadesiyle meşgul olmak,
fütur, keder, ihtiraslar, zevkler.

2 - Kitaplar: Hissi roman, gayri ahlaki edebiyat. '
polis romanı. .

3 -- Matbuat: Resimli gazeteler, cinayetlere aid
gazete tatsilatı, eünhavi mahiyettekl il an at.

4 - Tiyatro, sinema, dans.
5 - Toksikomani (mükeyyifat düşkünlüğü) 'küul

lptilası.
VI - Netice: İrsiyet gibi, muhiti şeraitte, vak'aya göre

mücrimlyetin mebhasülesbabında ikinci veya birinci derece-
de bir roloynarlar. \

** *

Sekizinci Ders
A - Biyolojik muhitin şeraiti

Pek vazıh bir takım laboratuvar tecrübeleri ve seriri
müşahedeler dolayısiyle tevlid - şeraitine atfedilen Içtimat
ve tıbbt alaka teeyyüd etti. Eldejedilen neticeler, istatis-
tiklerden nebean eden mühim'j istihraçları izaha yaradı
ve ırk noktai nazarından muhtelif marazi amlllerin cersu-
meyi tesemmim suretile muzır rolünü tesbit etti. Bu tesem-
müm amillerl arasında? alkolizm ve frengi başda geli-
yor. Buna göre tevlid esnasında cinsi cersumelerin yani
spermatozoid ile yumurtanın marazi bir surette tağyire uğ-
ramasının (ki buna Blastotoxie denildi) 'marazt irsiyet kadar
kuvvetli bir tesir icra ettiği görüldü. İşte, rüşeymt te ka-
mülürı bozulmasını mucip olan -"bu':Jki şart ile, bunlardan
mütevellid şaibeler yanlış olarak'jekseriyet üzere bir-
biriyle kartşrhrılır. _.-

B~nu biliyoruz. Müerimiyet bir çok vakayie, bünyevi
~:re~dı. hala~ı~a sıkıca merbutdur, sahafeti akliye, seeiye

hıssı ahlakıde husule gelen tagayyürlere bağlıdır.
Halbuki bugün isbat edildi ki, bir çok sahafeti akliye

mu~abını bazı akıl ve 'sinir hastaları, iltihabı sahaya: ek-
:~r?etle ç?cuktaki Ilitilacı halat, irsl veya cersumeyi ze-

r eyen bır frenginin neticesidir. Bunlardan daha az ol-
mıyan diğ biv er ır takım marazi hallerde irst küulperestt

eya kuulün eersume zehirleyici kudretile izah edilebilir.
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Binaenaleyh hapisanelerde yapılan antropolojik mü,
şahedeler, mikdarı çok olan irsl alkoliklerin yanısıra, bil'
çok da irst frengi bulunduğunu (Hiç olmazsa marazi mü c'
rimler ve gayri kabili ıslah mükerrer mücrimler, yani
nüküscüler nazarı itibare alınırsa) gösterirse buna hiç
hayret edilmemelidir. Binaenaleyh ferdin tekevvün ettiği
yerdeki biyolojik muhitin tetkikine en ehemmiyetli ro Lt
ayırmalıdır. Bu muhitin ehemmiyeti, irsiyetinki kadar e.
hemmlyetlidir. Bu tetkik 2 muhtelif zaviyei rüyet altında
yapılmalıdır.

1 - llkah (veya tevlid) esnasında ebeveyn in bünyev]
hali, ki cinsi cersumelerin hayatı şeraitini tayin eyler.

2 - Tevlid esnasında ebeveynin fiziki ve manevi hali.
i - (Gebe kalma) anında ebeveynin bünyevi hali:
Bu hususta ana ve babanın her ikisinin de irsl haıeti

bünyeviyesinin maruz olduğu müsait ve namüsait şera
iti ve bunları bilahare tagayyüre uğrıyan teşevvüşa
maraziyeyi birbirinden ayırmalıdır.

A - Cinsi cersumeleri ihzar eden ailevt muhit. Ebevey
ne aid bünyevt zemin, ailenin son 3 veya 4 batnı esnasın
da tezahür etmiş olan istidat ve hastalıkların birikmesiy!
teşekkül eder. Lakin bu bünyevi şebekenin, ebeveyn e ha
yatları esnasında icrayı tesir etmiş olan marazi arnillerl
tahtı tesirinde k almış ve tagayyür etmiş olduğunu derhat
etmelidir. Akılda tutmalıdır ki müstakbel vücudun; nokt
suduru olan cinsi cersume, guddeler tarafından inşa olunu
ve bu guddeler dahi, doğurucu uzviyetin kaniyle beslenıni
ve onun yapıldığı maddelerden yapılmışdır. Binaenale
bu cersume, bu tevlid edici uzviyetin ev saf ve zaafların
tesahüp edecekdir. Cersume dahi ebeveynin uzvt ufüle v
bünyesine icrayı tesir eden anasın intaniye ve tesemrnü'"
ler tarafından taciz ve lekelenebilecekdir. Nihayeten de cer

sumenin yeni uzviyette inkişaf edecek olan bilcümle cis
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ıııani, ufOlevi, ruhi evsafı nüve halinde ihtiva etmekte 01-
du~nu da unutmamalıdır.

B - Spermatozoid ve yumurtanın tekevvünü esna-
'sında husule gelen marazi tagayyürat.

Cersume tesemmümü (blastotoxie): Cinsi cersumeler
irst bOnyevi tagayyürattan başka bir çok marazi sebepler
dolayısiyle de tagayyür edebilirler. .

1 - Ebeveynin pek genç olması, pek ihtiyar olması
ve yaşları arasındaki nisbetsizlik. Bunların ahfadında sa-
hareti akliye kesirdir. Mücrimiyetin kesretli olması lazım
gibidir. Bu hal, bir çok gayri meşru çocuklarda görülüyor.
ÇQnk~; bunların ana, babaları bu yaş gayrı tabiiliğini
~enr.

2 - Doğuru~u uzuvların sıhhatının fena oluşu:
na göre aşağıdakı nu kati nazarı itibare almalıdır:

a - Uzvi toksinler ve fadalatın uzviyet dahilinde
us kalmasiyle müterafik müzmin hastalıklar. .

b - Kuvvetden düşürücü hastalıklar
c - Diyatezler ve tegaddinin yavaşlamasını gösteren

lıklar.
Takrisi, romatlzma, şeker hastalığı ilah.

d - Tifüs gibi intani hastalıkların nekahat devresi.
bu hususda grip bile ittiham edilebilir.

Profesör Pinard'ın müşahed esi: Sağlam ailelerde
ede ettiğimiz bazı cinneti ahlakiye vakayiini de bu
rabt ve atfedebiliyoruz.

t c - Ver~~; mucip olduğu gayrıtabil tagaddi ve
uzvt şeraıtı dolayısiyle.

n•••.h f - Sıtma: Felaketengiz tesiri olduğuna dair vazıh
~ edeler vardır.

teve~i; Kurşu~n, cıva, arsenik, tütün gibi şeylerden
meslekı tesemm üma t.

h - Edviyevi zehirler: Morfin, kokain, eter.
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_ Alkol: Alkolin muzır tesiri asırlardanberi ma-
lümdur ve Stockard, Bourneville, Fere, Magnan, Legrain,
Nicloux, Forel, Bertholet ve Kostich'in serirt müşahedeleri ve
laboratuvar tecrübeleriyle te'kit edilmiştir.

Bundan bir çok esası neticeler istihraç edilebilir:
1 - Alkolik, cinsl guddelerde diğer uzuvlara ve.

kana nisbetle daha kuvvetli bir kesafette bulunması.
:3 - Alkol içenlerde, mibyaz ve husyede, dumurt

tagayyürat ve istihalei red ye alameti müşahede edilmesi.
Bunların gudde faaliyeti üzerine olan tesirleri: Ademi

tamis, ademi iktidar, kısırlık, sıkt, çocuğun ölü doğması;
yaşıyabilen çocukların nahafeti.

3 - Hüceratı cinsiyenin tesemrnümü olarak afet-
zede olması, yani ForeI'in (Blastophtorie) dediği şey.

4 - Anasın cinsiyede, gözle görülebilen tegayyü-
rat olmamasına rağmen tesemmümt bir meşbuiyet (impreg-
nation) halinin tahaddüsü: Buna, Kostich (Blastotoxie) si de
denilir.

, 5 - Alkol kullananların ahfadında ağır, aklt ve
asabt kusurların klasik bir suretde müşahede edilmiş olması.
Bu müşahedeler, hususl bir kesretle bazı devrelerde müşa-
hede ediyorlar. Tetkik, bu devrelerin, daha çok mikdarda
alkol içilmiş olan zamana aid olduğunu gösterdi. Bezzola'
nın istatistiği, bağ bölümü zamanında, (karnaval çocuk-
ları) ve pazar günü rahmi madere düşenler.

6 - Az mikdarda alkol almayı itiyat etmek neti-
cesinde de, tesemmüm ihtimali mevcut olduğu isbat edildi.

7 - Alkol tesemmümüne karşı hassasiyetin ferddeIl
ferde değişmesi.

f - Frengi:
1 - Zührevt hastalık ağır ve çok görülür bir hasta-

lıkdır. Bir çok zamanda şahıs hastalığının farkında olma-
mışdır. Asrt tedavi usulleri müessirdir.
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2 - Frenginin içtimat ve iktisadt netayicL
3 - Frenginin tıbbt blançosu.
4 - Irk üzerine olan aksülamelleri, bu aksüla-

meller ve tesirler dördüncü batna kadar uzanabilir.
5 - İrst frenginin, daha doğrusu cersume tesem-

mümünü yapan frenginin kesreti.
6 - Yalnız pederden intikal eden irst bir firengi-

nin mevcudiyeti pek şüphelidir.
7 - Cinst cersumelerin frengi ile münten olmasının

neticeleri:
a - Kısırlık,
b - Rüşeym veya ceninin ölmesi.
c - çocuğun ölü doğması veya doğumdan pek az

sonra ölmesi.
d - Yaşayan ahfadın sahafeti akliye mübtelası

olması. '
e - İlk çocukluk devresinde, görülen hastalıklara

karşı çocuğun mukavemet edememesi, mesela: İltihabı
ema, iltihabı sahaya, ihtilacat.

f - Ilzvt ve sepsifik irst afetler.
g - Sar' a, hlsteri, akıl sahafeti.
h - Neşvünemanın tevekkufu sui şekiller, ucu-

beler, kısmı mormolojik şaibeler. '
8 - Doğumdan evvel (antenatal) ve doğumdan

s.on:aki (postnatal) frenginin yaptığı tahribatı gösteren ista-
tiktıs ve rakamlar: Couvelarlre'nln Fransada bulduğu rakam
lar: 1920 de 38.641 ölü doğmuş çocuk ki, takriben Fransada
tevellüdat yekünunun yüzde5 i kadardır. Parisde ölü doğan
ÇOCUklarınmikdarı 4,024 dür, yani takriben; umumi tevel-
lüdat yekünunun yüzde 7,2 sidir. Müelliflere nazaran ölü
dOğan çocuklar arasında frengi ile aşılanmış olanlar (Yüz-
de 40-50; bazı istatistikler bunu yüzde 70 tahmin ediyor.)

Profesör Hatta'nın istatistikleri:
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100 frengili, gebe kadın üzerinden:
28 sıkt ve ölü doğmuş çocuk.
42 küçük yaşda ölmüş çocuk.
30 yaşıyanlan (10 dane hali sıhhatte,
20 dane hasta veya suişekilli).
Profesör, frengili kadınların (yüzde 40) ının kısır olduğu-

nu yazıyor.
II "7 Gebe bırakma (Telkih) anında ebeveyn in hali:
1 - Az malüm olan bir mefhumda, bu esnada ebeveö"

nin uzvi haletinde husule gelen geçici tegayyüratın, ilkah
üzerinde suitesiri olduğudur.)

Vücut yorgunluğu; sııitegaddi neticesinde zafiyet ve
kansızlık; mikrop toksinlertyle tesadüfi bir suretde müntan
olmak; veya intan muhassalatiyle bulanmış olmak ki uzvl
faaliyetin geçici bir suretde haleldar olmasından' da müte-
vellid olabilir. Mesela; hazım teşevvüşatı veya gıdalardan
ileri gelen bir zehirlenrne: Nihayeteri de, alkol ve kokain
gibi tesemmüm ilaçlarile zehirlenme gelir; mesela sar-
hoşluğun ilkah, gebe bırakma üzerine olan suitesiri ta
eski zamanlardanberi malümdur. Bu efsanelerde. Hip-
okrat'ın vecizelerinde, Plütarak bilhassa Diyojen'in sözle-
rinde mündemiçdir.

Kartaca'nın nahi kanunları da bunu isbat ediyor.
Seririyat doktorlarının ampirik rnüşahedeleri sarhoşluk

esnasında rahmi madere düşen çocuklarda, kesretle clsmant
ve akll kusurlara tesadüf edildiğini gösteriyor.

Biz şahsl müşahedemize göre cinneti ahlakiyenin.sar-
hoşluğun bir neticesi olabildiğini düşünüyoruz. Asrt la-
boratuvar taharriyatı, mühim suretde tesadüfi olarak
.alkol alınacak olursa cinsl guddelerinin geçici bir suretde
küul ile hali işbaa gelebildiğini isbat etti. Bertholet ve
Kostich'in (blastotoxie) dediği de budur.

2 --+- Gebe bırakma anında ebeveynin haleti ruhiyeIı

•
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"e teessüriye ve ahlakiyesinin methaldar olabilmesi ihti-
nıali de vardır.

Netice:
1 - İstifayi beşertnin Içtimat ehemmiyetı .
2 - Cinsl telkin at ve tenvir.
3 - Zührevi hastalıklar tehlikesine karşı ve alkolizm

ile mücadele için propaganda. '
4 - İlmi ıslahı neslin (Eugenique) in tedrisi ve tatbikı

ıazımdır.

** *
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Dokuzuneu Ders

II . Dahili rahmi hayat

Gebelik esnasında anne muhiti Rüşeymi
ve cenini tekamülün şeraiti

Gebelik esnasında validenin sıhhatını ihlal edebilecek
bilcümle amiller.veya hamlim mahsulüne lerayı tesir edecek
müessirler, çocuğun tekamülü için muzır olacak netice-
ler verebilir.

'I'ekamült teşevvüşler için en müsait an,rüşeymin ilk
tekamül zamanlarına tesadüf eder. Anne ile rüşeym ara
sında bu zamanda sabit bir mübadele, bir alış veriş
vardır . Tekümülü haleldar eden arniller çokdur .

1 - Mihaniki tesirat:
Şu şekiller ve ucubelerin meydana gelmesinde travmay-

ların büyük rölü vardır. Burada Aminos'a ait rabıtlar veya
iltisaklar vasıtasile, meydana gelen tazyikatı da saymalıdır.

2- Fiziki tesirat:
Hayvanlar üzerinde yapılan teratoloji (ucube tevlidi)

tecrübeleri ki mesela; ziyanın tesiri, hararet, yübuset,
radyum ve elektiriğin dahli gibi. Fere'nin civciv üzerindeki
tecrübelerini sayalım: Yumurtalara verilen istikamet ve
vaziyet ve yumurtalar üzerine yapılan tazyik ve sademeler
tekamülde, tehirler, tevakkuflar veya sapıtmalar tevlid
edebilir
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3 - Kimyevi tesirat ve hamızı karbonun tesiri;
oxygen

Tayyar zehirleri teneffüs etmek: Alkol, eter, klorform.
esaslar, yumurta içine muhtelif mevaddın zerk edilmesi.

(Infra anomalies) ler, yani: (Tekamülün tevekkufları
ve sapıtmaları) ve Fere'nln ve (Supra anomalies) leri ki
(itila ve takaddüm),

Gebe kadın üzerine, kimyevi ve zehirleyici maddelerin
yaptığı tesirler: Bir çok tecrübeler vasıtasile, Plasanta vasıta
zehirlerin intikal ettiği artık isbat edilmiş bir keyfiyetdir,

4 - Marazi tesirat:
Validenin hastalıkları, intana musab olması tesemmüme

uğraması ki bunların çocuğun sıhhat ve yaşama kabiliyeti
üzerine tesiri vardır: Vaktinden evvel doğurma, ölü doğma,
küçük yaşda ölüm, ki çocuğun bünyevi nehafetinden mü-
tevellid bir haldir. bu sebeblerden ileri gelir. Menşei rü-
şeymi veya cenini olan morfolojik kusurlar. Gebe kadının
mesleki sebebler dolayısile tesemmüme uğraması, veya
sürmenaja tutulması (yorgunluğu), gebe kadının sarhoş-
luğu, (Auto intoxicatıon)'u.

5 - Ruhi ülmenşe tesirat:
Gebelik esnasında annenin geçirdiği heyecanlar ve ta-

hassüsatın Teratogene (ucube doğurucu) bir tesiri oldu-
ğu görülmüşdür. Aş yermeleri. Bu zaviyei rü'yete göre bu
ruhi tegayyüratın baş gösterdiği zamanın büyük ehemmi-
yeti.

III. Emzirme

Sütninenin geçirdiği hastalıklar ve tesemmümlerin
ÇOcuğun üzerine yapdığı tesir ve aksülameller, Para ile
tutulan emzirici, usulünün mahzurları: Fiziki tesirat ber-
taraf, bunun çocuğun ruhi tekamülüne icrayı tesir edeceği
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faraziyesini de göz önüne getirmek lazımdır. Sütninenin
sarhoşluğu ve aldığı ilaçlar. çocuğun ihtllaçlar ve hasta-
lıklarını bu tarzda bir tesemmüm ile. izah etmek kabildir.

~
* * Onuneu Ders

IV. ilk çocukluk devresi

Aynı familya çocukları arasında görülen bütün uzvt
sahalara has derin farklar ve bilhassa çocukların akli te-
kAmUlü ve seeiyelerinin ternayülleri arasındaki tef'avütler,
çocuklara icrayı tesir etmiş olan amillerln farklarını ve
karışıklığını bize isbat etmektedir.

Bu arniller. fizyolojik evsafda olabilir: Tegaddl, hıfzıs-
sıhha, şeraiti hayat gibi, veya marazi evsafda olabilir:

astalıklar, travmalar, tesemmürnler gibi. Akli ve heyecanı
evsafda olan tesirleri de unutmamalıdır. İşte bütün bu
Amiller, ferdin bünyesini tayin eden şeyleri muhtelif is-
tikametlere sevkedebilirler .

. Bazılarını fazla tekamül ettirtr, diğerlerini nehi eder
ve bir kısmını da yolundan çıkartırlar. Gizli hususiyetleri
..de meydana vurabilirler. Atavizme ait tezahüratın baş gös-
terniesi gibi. Bilhassa ilk çocukluk devresindeki marazı
.ammer bu hususda büyük bir roloynamaktadırlar.

ı - tık safda, vazıhamlin müsait şeraitde husuIe geI-
memesinden mütevellid travmaları göz önüne almalıdır.
Vazıhamlin müddeti; çocuğun boynunun (Habli sürrevi)
vasıtasiyle sıkılması, tazyiki, çocuğun harice tardedildiği
esnada, ananın dar havsaIası tarafından tazyik edilebilmesi
veya forseps tarafından sıkıştırılmasından mütevellid bila-
asıta travma. Yeni doğmuş çocukta husule gelen nezfid-
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Nevyorklu doktor Stein, bir çok sahateti akliye vakayiini
bu arnile atfetmektedir.

2 - !ıtihabı ema (Enterite); rejim hataları (yani ço-
-cuğun yemeğinden mutahassıl)

3 - Tekevvünü geç bünyevi hastalıklar, mesela: Fren-
gi, verem, irsl küul itiyadı.

4 - ilk çocukluk devresine mahsus intani hastalıklar.
5 - Müzmin hastalıklar: Raşitizm.
6 - Dimağ ve sahaya intanat hastalıkları.
Bir çok arazlar, ilk çocukluk devresine ait hastalıkları

ve tekamül teşevvüşlerini karakterize ederler:
1 - Neşvünemanın geri kalması, veya sapıtması: ke-

miklerin ve yürümenin konuşmanın, diş çıkarmanın teşev-
vüşleri.

2 - Muahhar sllbülbevil. (Geç kalmış bir yatağa işeme)
3 - çocuğun uykusunda husule gelen teşevvüşat: Ta-

harrükiyet, rüya, haykırma. gece korkuları (Terreurs noc-
turnes), somnambulizm. (Seyrifilmenam).

4 - Bariz bir suretde marazi evsafda olan araz: Hum-
ma hücoeleri, ihtilacat, ukadat huracları, kulak akıntısı, ade-
noid tümörler, fakrüddem, zayıflık, bünyeyi nahafet.

V Gençlik ve delikanlılık
Aynı, fiziki, fiziyolojik, marazi, arnlller uzvi tekamül dev-

resinin bu son merhalesini. de teşevvüşe uğratır veya bozabilir.
Diğer bir takım anasır da bunlara ilaveten gelebilir. Bilhassa:

1 - Bülüğ ve bülftğdan mütevellid üfülevl teşevvüşat.
2 - Bazı intani hastalıkların ta uzakdan icrayı tesir

etmesi, ki bunlar arasında başlıca, fiyevr tifoid ve anse-
falit letarjiki işaret edelim.

Zührevt hastalıklar, ilaç veya alkoldan mütevellid te-
semrnümat.

VI - Biyolojik ferdiyet:
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çocuğun irst, bünyevi temayülatı ile muhit faktörleri
srasındaki biyolojik çatışma. Bu, başlangıçda, yalnız mor-
foıoji ve intisaci bünyevi sahasına münhasır gibi gözükü-

yor.
çocuklarla ebeveyn arasındaki benzemede müşahede

edilen değişiklikler.
lrst hususiyetler, meydana vurrnuşdur, veya haleti ha-

fiyede kalmışlardır. Lakin her halde berdevamdırlar. Mu-
abhar zuhur eden morfolojik müşabehetler.

Muhitl tesirata karşı fazla hassas olmak devreleri:
Bu devreler esasen reşmimi tekamül esnasında da mevcut
idi.

Burada bunlara akll neşvünema ve tekamül devresin-
de de tekrar rastgeliniyor.

Ruhi tevettürde ve ahlaki mukavemetde husule gelen
tahavvüller. Sürmenajın bu husustaki tesirleri, tabiilerin
kabahat ve hubutları.

Muhitin fizik ve psikolojik amlller! tarafından ika
edilen tahavvüllerin meydana çıkması muahhar olabilir.

Nebatlarda müşahede edilen (mutation) halleri ile mu-
kayese. • '

Netice: İnsanın cismant, ruhi, ve ahlaki şahsiyeti ırsı-
yetin iyi veya fena temayülleri ile, ferdi n içinde kemale
erdiği birbirini müteakib muhitlerin sayısız amlllerinln tesi-
~ arasındaki husule gelen mütemadi ve mudil alış verişle-
nn (interreaction) bir muhassalasından ibaretdir.

** *
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On birinci Ders

B - Muhitin fiziko - şlmik şeraiti.

i - Cinat Meteoroloji mektebi ( Cinai ilmi hava).
1 - Cinayetlerin etiolojisinde - mebhasül esbabında - mu-

hit amlllertnln hakim tesirine kani olan fransız kriminoloji
mektebinin cürrnün hususiyet ve kesreti üzerinde tesir ya-
pan fiziko - şimik şeraitin dakik tetkikine merbut kalması
gayet tabiidir.

Cinat meteoroloji bilhassa Lacassagne, Tarde ve Corre
tarafından pek mühimi statistikler ianesiyle tetkik edilmişdir.

2 - İçtimat muhitin cinayet tevIid edici atnlllerl, fev-
. kalhad karışıkdır, bu da tetkiki güçleşdirir.

Cürüm, her bir fiil gibi, bazen uzun bir psikomoral
ameliyat serisinin intihasıdır - Biz bunları meşur bir su-
rette idrak etmez veya hatıralarını muhafaza etmiyebili-
riz. - Bu ameliye muhiti haricinin bir çok amilleri tarafın-
dan düçarı tesir olmuşdur.

Nazariyeten: .Muhit haricinin bütün fiziki ve kimyevt,
unsurları bizim üzerimize icrayı tesir edebilirler ve nehaye-
ten de kararlarımız, fiillerimiz üzerine, tıbkı uzuvlarımızın
faaliyetine tesir edebildikleri gibi, terayı tesir ederler.

Misaller. Hararet tebeddülatı, barometro tazyiki, elekt-
rik tevettürünün değişmeleri. Pek mühim. umumi istatis-
tikler vasıtasiyle bunların tesirini isbat kabildir. Fakat mu-
ayyen bir vak'ada bu tesir münakaşa götürür.
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3 - Mevsimlerin, kahahatların kesret ve şekilleri üze-
rine olan tesiri. Burada, mevsimden maksadın, fiziki şera-
jtin (hararet, ziya, tegaddi ilah.) hey'eti umumiyesi olduğu-
JlU nazarı dikkate almalıdır. Aynı suretle de senenin dev-
resine göre mütehavvil ve ~er birisine mahsus olan tegaddi,
9alışma şeraitini de ihmal etmemek lazımdır.

Doktor Perrler'nin istatistiği, cana ve mala karşı yapılan
taaddiyatın mevsimlere göre sureti tevziini tesbit etmiştir.
(Nimes hapisanesindeki 859 mahpus). İngiltere ve Fran-
şanın cürüm takvimi: Bu takvimler sıkı bir suretde resmi
..,evsimIere tekabül etmiyorlar. Katil ve taaddiyatı ahlaki-

eye ait mevsim istatistiğini tetkik.
Hülasaı Mala karşı yapılan taaddilerin azami kesreti

ışdadır (15 vak'a); ve asgartsi yazın sonundadır (5 vak'a).
Cana karşı yapılan taaddiler aksi istikametdedir. Derece dere-
e, kışın sonunda artmaya başlıyarak sonbaharın nihayetine

'kadar uzanır. Taaddiyatı ahlak yazın artar, kışın nisbeten
adirdir. Cürümlerin aylara göre tasnifi, Belçıkada da
ynı netayici vermiştir. Bu aynı mevsimi tesir, ihtihar,
eh için devakidir. Lomborozo'ya göre ihtilal ve siyasi

uhranlar için de aynı şey vakidir.
Muhitin Iiziyokomojimlk anasırının cinayed tevlit ede-

Ileceğinl kaydı ihtiyatla telakkı.

** *

F: 4



On ikinci Ders
II - Cinal Coğrafya

Bilhassa Fransada, nazarı dikkati calip taharriyat ya-
pıldı ve iklim ile, ırkın cinayetin kesreti ve bahusus muh-

telif cürüm ve cünhaların sureti tevziindeki şayanı hayret
tesiri meydana çıkarıldı. Bir defa daha, (diyelim ki) bun-
lar, hakikt tesirini tavzih güç umumi amüterdır. Çünkü
bir çok karışık amillerln bir muhassalası (Içtimai, ahlaki,
fiziki amlllerln) dır. Zaten bunların müdahalesi, Fransada
Corre'nin (rüci canilik . Crirninalite retrospective) hakkındaki
tetkikatı bu hususda bize telkinkar vesaik ihda etmişdir.

Bu gün, iklim ve ırkın cinayet tevlid edici tesirini is-
bat güçleşdi, Çünkü muvasalatın kolaylığı ve ırki tesalübün
kesreti teşhisi hususiyetleri ortadan kaldırmaya saidir:
Kanunlar. adetler. tarzı hayat, ırk ve milletlerin aklt hars
derecesi; ve bu suretle de bu ırk ve milletlerin cürüm
noktai nazarından olan tahavvüllerini büyük bir mikdarda
azaltdı. Bu tahavvülleri husule getiren sebepler çokdur:
Bu sebepler, esas olarak, mühtelif memleketlerde, hatta ay-
nı zamanda bir hükümetin muhtelif vilüyetlerinde müşa-
hede edilen, gayrı müsavi, fikri ve fiziki hayat şeraitinin
hey'eti umumiyesine merbutdur. Farklar bilhassa, şehirler-
le köylerde müşahede edilen cinayet ve cürümlerde aşi-
kar oluyor. Fakat son zamanlarda, bu farklar da azalmaya
başladı.

- SI -

Bir nokta halledilmişdir. O da şu: Halkın kesafeti, cür-
_tt arttırır (Lombroso). Onetelet'nin mukaddema istatis-
tikle isbat ettiği veçhile, eşhasa karşı yapılan tasallutlar
cenup vilayetlerinde, şimal vilayetlerine nazaran'[daha faz-
ıadır, geniş memleketlerde. Bu, vakıa, mesela İspanyada,
ıtalyada ve bilhassa Almanyada müşahede edil-
ı:ıiişdir. Müttehid Amerikada da 'ayni hal vakidir. Ame-
rikada 45 sene evvel, cenup vilayetlerinde cürüm ve ci-
ııayet 15 kere daha kesir idi. Holtzendorf' II nazaran bu
gtln ise tetavüt bir az daha azdır.

Fransa, İtalya, Belçika cinat cografyası, istatistik ve
grafikler.

III - Irk.

Cinat antropolojide ırkı amil pek büyük bir rol oynar,
Halklara göre mücrimiyet de, hususiyeti ve kesreti noktai
nazarından tahavvül eder. Avrupanın muhtelif memleket-
Jerindeki cezat istatistikler arasındaki tefrikt oluş hallerini
(modalites differentielles) meydana koymak şayanı istifade-
dir. Bu tetkikat henüz yapılmamışdır. Cinayet ve cünhaların
sureti icrası, memleketlere göre tahavvül ediyor. Bunlar,
.ıtıak ve adete, tarzı hayata ve daha vasian halkın teka-
m010 akllsine ve içtimat ve ahlaki telakkilerine merbutdur.
Yalnız, asrt beynelmilel mücrimiyet eşkall ırkt amlün te-
sirinden müstesnadır. (Criminalite retrospective ) tetkikleri
pek mühim olacakdır.

Ferri, İtalyada, Avrupa ırklarının katlin kesreti üzerin-
d.eki tesirini tetkik etti. Ve İtalyan vilayetlerinin tarzı tevzlini
Vaşdırdı. New-Yorkda, (American Police System) in müellifi
olan Fosdick'e göre 6 milyona yakın bir halk kütlesi,
Londraya nazaran 6 kere daha fazla katil bulunur. Halbu-
ki Londrada nüfus 7 milyondan fazladır. Hatta adetleri,



İngiltere ve Gal eyaletindeki katillerin meemuunu tecavüz
ediyor. (1921) Küul istidadı daırka göre çok tahavvül
eder. Aym şey bazı hastalıkları, mesela kanser ve verem
içinde vakidir. Melezliğin tesiri: Son müşahedelere nazaran
melezlik. fiziki bir hübut, bir dejeneresans anıllldır. Psi-
kolojik ve manevi noktai nazardan da melezliğin tesiri,
pek tahripkardır. (Berillon, Richet) Muhaceretin, tesiri: Müt-
tehid Amerikada son resmi vesaika göre muhacirlerin, mu-
tavattın amerlkalılara nazaran mücrimliğe daha az mütemayil
olduğu gözükmektedir. Maamafih bu vakıa münaziünfihdir.

Yahudi müerimliği: Yekdiğerini mütenakıs taharriyat
var. Hey'eti umumiye itibarile mücrimlik yahudilerde da-
ha az kesir imiş. Lakin bazı cürüm şekillerine de ancak
yahudilerde rastgeliniyor. Misal: Dolandırıcılık, hilekarlık,
iftira, sahtekartık. kaçakçılık, mali mesruku saklama.

Aşağı ırklardaki mücrimlik: Az malum bir keyfiyetdir.
(Cattellanos) un,zenciler ve çinliler üzerindeki bazı tetki-
katı, Fano'nun Hintliler üzerindeki teearüplerinden nü-
mayan oluyor ki bunlarda tereddi kusurları beyaz ırkın
müerimlerinden daha az bariz ve daha az kesirdir. Bu
ırkıarın tekamüllde geri kalmış olmalariyle bu vakıa izah
edilir.
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** *

On üçüncü Ders

IV - Muhitin hıfzıssıhha şeraiti,

Bu şeraiti, ferdi ve içtimat rü'yet zaviyesi altında tet-
ik etmelidir. Lacassagne'nin (Cemiyetler layık olduğu ca-
ilere malikdir) sözü işte bu şeraite bilhassa kabili tatbikdir.

1 - Şehir meskenlerinin gayrı sıhht şeraiti: Hava tık-
anı, yer fıkdam, güneş fıkdam: Bunlar bünyeyi za-

yıfladır. Tereddilerin ve hastalıkların inkişafına yardım e-
er. Ve aksi tesir ile de, ahlakt ve aklt faaliyete muzır
uretde ierayı tesir ederler,

-Pis rutubetli, karanlık hir ev, bir sefaleti içtimaiye,
Akiye' ve fizlikye delilidir. Ve mücrimliğin sebebidir.>

Guillof). Diğer tarafdan da, bundantevellüt eden izdlham
romis cuite) frengi ve tüberkize yakalanmaya sebep 01-

hığu gibi, ahlaksızlığa da müstait kılar. Parisdeki (80000)
:evden (5000) eT bütün verem vakayiinin üçde birisini te-

ellit etmektedir. Glascow da Iıkaralık ile tereddi arasında
1J1ünasebet hakkında yapılan içtimat taharriyatda (82000)
?talebe tetkik edilmişdir. Vasati ağırlık ve boyun, çocuğun
ailesinin oturduğu odaların adediyle mesbuten mütenasip
bir suretde arttığı görüldü. Demoor ve Jonckheere, Brük-
elde bir tetkik yaparak cismant tabimk ile fikri te-

kamül arasındaki müvaziliği isbat etdiler.
:::ı - Bu günkü yaşayış tarzının şayanı nefret şeraiti:
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Çalışma, tegaddi, uyku, eğlence, cinsi hayata vaktinden
evvel başlamak, bundan mütevellit cismant ve aklt sür-
mena] (Fartı taap) işte bu şerait, müvazenesizler, nevro-
patlar ve toksikomanlar doğurmaktadır.

Tegaddi.
Bu amil vak'asına göre ya cürme müstait kılan, ya

cürrnü tekevvin eden bir unsurdur.
Niceforo'nun fakir sınıf halkının byolojik şeraiti hak-

kındaki tetkikatı.
1 - Tegaddi gayrı kafi: İhtiyacın cürüm tevlit edici

tesiri. Açlığın izah edebildiği cürümler vardır. Evvelce
bu gibi açlıkdan mütevellid cürümler çokdu, şimdi azal-
mışdır. Fakat hırsızlar, çok defa yine ihtiyaç dolayısiyle
çalışdıklarım ileri sürerler.

İstatistiklerin delilleri: Ekmek fiatı ile cürrnün kesreti
arasındaki münasebet.

Hollandada: Bonger tarafından 1860 dan 1891 e kadar
tutulmuş olan istatistik rakamları.

Almanyada: (Aschaffenburg)'un 1882 den 1898 e kadar
olan tahartiyatı.

Hırsızlık, mükerrer cürüm ve çocuk cürmünün yüzde
nisbetinde de bu gibi bir münasebet vardır. Belçıkada Hec-
tor Denis'in istatistikleri.

2 - Tegaddi tarzımızın hataları: Fazla gıda almak ve
alkolü fazla kullanmak muzurdur.

3 - Gıdat tesemmümler: Lomborosi'nin eski yapdığı
tetkikat gösterdi ki bazı hayvanların bozulmuş mısır uniyle
beslenmesi, tecavüzkar mahiyetde, seeiye bozuklukları tev-
lit etmektedir. Pellograya müptela eşhasın mücrimliğt (Pel-
legra, bozuk mısırdan mütevellitdir.) İtalya, Çıga ve Ja-
ponyada, pirinçdeki bazı vitaminIerin fıkdanından ileri gelen
Beri Beri hastalığına müptela, mücrim insanların tetkiki,
bu hususda bir delildir.

** *

On dördüncü Ders
~- İktisadi ve İçtimat sebepler

1 - Içtimat sınıflar:
~uhtelif memleketlerin istatistiklerinin kıymeti gösteri-

yor ki mücrimiyetin bazı eşkali, cemiyetin aşağı tabakala-
rında bilhassa daha kesitdir. Burjuva sınıflarının mücrimi-
yeti.

2 - Hususl veya resmi muavenet müesseselerinin te-
siri: Fıkaraperverllğtn tehlikesi. Yaşlı amelenin ve malülle-
rin ıtrahına bilvasıta sebep olan bazı içtimal kanunların
muzur aksülameli.

8 saatlık mesai programının tevlit ettiği eylericeler.
Uzun vadeli kredi açan müesseseler.
3 - Sefalet ve tenbelliğin tesiri:
Kolay meslekler: Mesela colportage. Serserilik ve itiya-

dt dilencilik daima sefaletten .ileri gelmezler. İçtimat nok-
tai nazardan alkolün mazarratı. Tereddinln ·tesiri.

Beşeri ıstıfa prensiplerini tanımıyan asrı hazır mede-
niyetinin hataları. .

4 - İktisadi amiller:
Mücrimiyet seviyesi, muhiti içtimalnin iktisadi şeraiti

tarafından tayin edilir (Ferri).
İstatstik taharriyatı: Bilhassa meselenin mudilliğini

açığa çıkarıyor (Ferri).
Hector Denis'in mücrimiyet ile buhranı iktisadinin
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münasebetlerine dair olan istatistikleri; (1890 - 1850) ye
kadar ekmek ve kömür fiatiyle izdivaçlarm çokluğu.inti-
harlar ve cünhalar arasındaki münasebeti gösteren gra-
fikler.

Quetelet'in buna rnüşabih müşahadeleri: «Cemiyet, ic-
ra edilecek bilcümle cürümlerln nüvesini sinesinde saklar.
Cürümleri hazırlıyan odur. Mücrim, bu cürümleri icra
eden bir aletden başka bir şey değildir.»

Ducpetiaux'nun «İki Flander Flandre de fakir ve zaruret-
hakkındaki tetkiki. Mücrimiyeti iktisadi cepheden tetkik
eden tezin mübalağaları : mücrim olmak için fakr olmak
kAfi değildir.

Mesele, Bonger tarfından ilmi bir suretde tetkik edil-
mişdir. (Müerirniyet ve iktisat! şerait 1905 ): « İktisadi
şeraitin, mücrimiyetin dahilinde oynadığı rol ilk safda ge-
lir». Bu mefhumun , mücrimiyetle mücadele noktai naza-
rından olan netayici, Harbi umuminin mücrimiyet üzerine
olan tesiri. .

Yeni şeraiti hayat; hissi ahlakinin vasatt seviyesının
tenezzülü: cinsi bakörtük (precoite sexuelle) : maddi kay-
gular. Seciyelerin tezelzüle uğraması

Harbi umumiden sonraki ticaret: Borsa spekülasyonları
cinsi ve ilcat şekildeki bazı cürümler artmış olduğu halde
müerimiyetin yekünu umumtsi tedenni etmeye mütemayildir.

Fakat bazı memketlerde mücrimiyetin yekünu umumtsi
vazıhan artmağa saidir. ~iyasi cinayetler ve anarşi.

** *

On beşinci Ders

II - Ailenin cinayet doğuran şeraiti.

Cürmün mebhasül esbabında, Içtimat sebeplerin hakim
olduğuna itikad edenlere göre muhiti içtimatnin tesirleri,
eürüm için mühim bir istidat unsuru teşkil ederler. Bu te-
sirler, (Mücrim aile) vak'alarını izaha kifayet edermiş. Fa-
kat bu tez pek münaziünfihdir. Bir defa daha, mütedahil
iki amihn bulunduğunu kabulü Iazım geliyor: İrst istidat-
lar ve gayri müsait bir aile muhitinin ibda ettiği cürüm
anasırı icabiyesi de vardır. Ekseriya .bunların faliliyetinin
tefriki kabil olamaz.

Misalier: Namuskar ailelerde çocukların terbiyesine ih-
timam edildiği ve bu terbiye her ferd için aynı olduğu
halde, bu namuskar ailede, baktır ve griuNi dalalet hali
gibi istisnai vakayl. Diğer tarafdan da, ebeveyn in verdiği
en vahim suimisallere ve ailevi muhitlerinin en aşağı ah-
lakt (Promis cuite) göstermesine rağmen namuslu ve iyi
kalmış çocuklar vardır. Allevi kaynakdan gelen clnal amil-
ler, 2 kısımdır:

1.- Birinciler, menft tabiattadır. Doğrudan doğruya
aile ocağının nizamsızlığından mütevellitdir ve binnetice ço-
cukların manen metrük kalmasına sebep olur; çocuklar so-
kağın bütün telkin at ve sirayetlerine maruzdur. Aile OM-

ğının nizarnını bozan sebepler çoktur.
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1 - Annenin dışarıda çalışması; babanın uzun müddet
uzak da kalması. (Vatan terki veya haftalık iş gibi misal-
ler) genç çocukların paralı bakıcılara erki.

2 - Ebeveyn arasındaki geçimsizlik, ayrılma, talak.
3 - Dulluk; tekrar evlenme; nikahsız izdivaçlar, ba-

barız çocuk doğuran kızlar. Piç valdeleri ve bunlara gös-
terimesi lazım olan içtlmai muavenet.

Aile ocağında muhtelif annelerden olan çocukların
mevcudiyetinden mütevellit, kesir mazarratlar. Birinci izdi-
vaeın mahsulü olan çocukların hicreti, gençlik mücrimiye-
tine hazırlayan bir unsur gibi telakkı ediliyor, ekseriya.

4 - Baba ve anadan yetim kalanlar, gayri meşru; bun-
ların allevi ve içtimat hayat şeraitinin betbahtlığı.

Genç hırsızlar arasında bir çok yetim ve veledizinaye
rastgelinir.

Hollanda istatistiği: Genç mücrimler arasında yüzde 18
yetim ve bunlar arasında da yarısından fazlası hırsız bu-
lunmuşdur .(% 53). Bunların - (Yetim ve gayri meşru
mikdarı) Adliyece hakime tevdi edilenin nisbeti pek büyük-
dür. Genç mücrimlerden çoğu serseriliğe, ahlaksızlığa,
ve dilenciliğe sülük ediyorlar. Moll'un müşahede mektebinin
istatistiği. Fransada tevkif edilen sağırların yüzde (60) ı
yetim veya veledizinadır. Bunların yüzde (38) i mücrim-
lerden veya fahişelerden tevellüt etmiştir.

Belçikada, serseriliğin sebebine dair yapdığımız tahar-
riyat, aile ocağındaki nizamsızhğın cürrne müstait kılmak-
taki ehemmiyetini tekit etti. İtiyadl, serserilik ve dilenellik
edenler arasında ( % 53) bekar, % 20 dul), (% 19 ayrılmış
veya boşanmış); yüzde (20) sinin hiç yakın akrabası
ayok, % (70) i ise aileleri ile billimum münasebatı
katetmişlerdir. .

5 - İzdivaç veya bekar.ık ne derecede, mücrimiyeta
müstait kılar acaba? Mesele muaddaldır. Halli, cinse gpre
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değışır. Ekseriya ıstatistikler, mahkumlar arasında erkekle-
rin daha ziyade bekarlar olduğunu ve kadınların ise evli
kadınlar olduğunu gösteriyor. Fakat bu nisbet cürmün ma-
biyetine ve mücrlmin yaşına göre tebeddül ediyor.

II - Aile muhitinin cürüm tevlit eden unsurları, müs-
bet tabiatdadır.

1 - Misalin tesiri. Ebeveynin fena harekatı, ebevey-
nin jaahlakt olması, ebeveynin sarhoşluğu, ebeveynin ten-
belliği, ebeveynin mücrim oluşu. Albanell, Morisson, Joly,
Healy, Ferriani'nin istatistikleri bu amllln ehemmiyetini
jsbat ediyor.

2 - Cürrne teşvik, bazan hatta tehdit altında bile olur.
Dükkanlarda yapılan sirkatlere çocukların iştiraki. Sefahat
ve başdan çıkarmıya teşvik ve çocuk dllenciliğlnl istismar
gibi.

3 - Ebeveynin yaşı.
Çok genç oldukları vakit çocukları yetişdirecek kadar

tecrübeye ve muhakemeye sahip olmuyor; pek yaşlı olduk-
ları zaman ise çocukların terbiyesiyle alakadar olmuyor
veya bu terbiyeyi idare edecek kadar kabiliyetli bulunmuyor.

** *

"
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On altıncı Ders

jsbat ediyor ki tedris, cürümderı vikaye etmez. (Bournet)
(Laurent) (Quetelet) ilah. Biz de serseriler üzerinde aym
nıüşahedeleri elde etlik. Intihar ve cinnetin kesreti, hasta-
ıarın aklt hars derecesiyle mebsuten artar (Tarde). Jacqu-
art' ın, Belçikadaki müerimlik hakkındaki tetkikinde tedrisin
nıüvellidi cürüm olduğuna dair istihraç ettiği netayiç. La-
kin maarifin pek münteşir olduğu memleketlerdeki hapi-
sanei statistikleri isbat ediyor ki, cehalet mücrimiyeti ilti-
Duıslar.

Zaten cahiller ve aklen zayıf olanlara has bir mücrimi-
,et de vardır. İptldat tahsilin neticelerini ölçmekdeki güç-
:}Okler: 'Mektebe devam müddeti, bu devamın muntazam

lması; verdiği semereler; sık sık mektep ve pansiyon
eğişdirmenin manası.

Üç grup okuyup yazma bilmeyen vardır. (Mektebe
itmemiş olanlar), (mektepde bir şey öğrenmemiş olanlar),

utmuş olanlar). Sahafeti akliye ve zeka noktai nazarından
eri kalmış olmak. Mektep müktesebatı testleri ile elde
dilen imtihan netayici,

Profesör (Gravis) in 1920 de, (Humanite) tedrisatı ni-
ayetinde talebenin (seviyei tedrisiyesine aid) yapdığı
ket. Mahkumların vasatı akıl yaşı.

Mücrimiyetin sahafeti akliye ile olan münasebeti. Cür-
e müstait olmak içintedrisde geri kalmış veya aklen
"fayetsiz olmak kafi değildir.

Ahlak hissinin aşağrlığı, duygu sapıtmaları, iradenin
atı da, bu hususda münhasıran aklt saharetten daha

a alaka arz ederler. '
Ahlaki ve dini terbiye: Bu günkü (Maarit) ve tedris

temimizin hata ve noksanları.
Aklen gayrı tabit olanların mihenk taşı olan mektep

''''ı~~rimiyetden vikaye meselesinde kuvvetli bir vasıta ola-
~. Mektebin tedrisatı ferdi olmalı ve gayei esasıyesi de

III - Talim ve terbiye

Cürümden vikaye (Priphlaxie Criminelle) nokta~ naza-
ırından kıymetleri pek gayrı müsavidir; tedris ken?~ baş~-
na bu hususda mühim bir amil teşkil etmez. Tedrısın tesi-
ri iyi bir ahlaki terbiye ile itmam edilmelidir. Viktor Hugo'
n~n şu sözü: «Bir mektep açmak bir hapis~a:ıe ka~.at~a~dır:)
mutlak bir suretde doğru değildir. Tedrısın, mucrım~y~tın
önüne geçecek bir vasıta olduğuna m?tedai: olan. fı~ırde
Kriminaloji üleması henüz uyuşmuş de~ı~lerdı~. ~statıstık.ıer,
tedrisin tekamülünü gösteren münham ıle curü~ ve. cına-
yetlerin kesretini göstere~ münta~ile~r ar~-sında. hıç bır m~-
tabakat olmadığını gösterıyor. İptıdaı emırde bır s~.al varıd
olur: Ahlak hissi iktisap edilebilir mi? Cevap şupheden
müstağnidir. Bu kaideye istisna teşkil edenler şunıar~ır:
Aklen gayrı tabii olanlar ve bunlar arasında ~a, . ahlaki
tekamül kabiliyeti ve Içtimat vazaifi idrak ~apasıtesı .. mah-
dut olan irst alkolikler geliyor. Lakin, bır çok bünyevl
gayrı tabiiler, kısmen kabili terbiyedir. Lombor~~.o b~~U
esasen kabul ediyordu. Garofalo, ahlaki har~ .kabıııy~tmın
terbiyeden ziyade irsiyete merbut olduğ~na ı~ık.~t e?ıyor:

Her ne kadar tedris,· mücrimiyetin nısbetı uzerıne hıÇ
icrayı tesir etmezse de cürmün eşkallni tayin husu.sundll
vasıan müessır olur. Lacassagne, «Tedri.s, cürm~ü.teb~ıl.ede;
ve yerini de~işdirif> diyor. Beynelmılel adlı ıstatıstıkle
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Içtimat hayata hazırlamak olmalıdır. 197.2 de P.arisdeki (A-
kıl hıfzıssıhhası kongresine) Claparede ın terbıye usulleri-
ne dair verdiği raporun netayici.

** *

/

On yedinci Ders
IV - Ferdi muhitler

Aile ve mektebin haricinde kalan, müvellidi cürüm
-olan, cü~mü iltimaslamak için müdahele edebilen, eürmü
teveih veya tayin eden diğer bir takım içtimat tesirler da-
ha vardır.

1 - Içtimal komşuluk (Entourage social)
Dostların tesiri; misalin kudreti; itiyaddan doğan telkin;

seviyei içtimaiyesi daha yüksek genç adamlarla münase-
bet peyda etmek: Fazla masraf. Spor muhiti ve tehlikeleri.
En büyük tehlike, sportarla fazla alakadar olanlarda; aklt
ve ahlakt meselerere karşı bir tam Iakaydt uyandırmak-
dır. Seeiyesi faal ve kat't kararı olan ferdIerin muhitine
yaptıkları _tesir.

2 - Askeri muhit
Mektep gibi kışla dahi akıl gayrı tabiiliğinin ve seciye

"kusurlarının mükemmel bir miyarıdır. İtiyadt mücrimlerirı
hemen hepsi fena birer asker olmuşlardır. Gayrı tabiiler,
askert nizama pek fena tahammül ederler. Meful sahafeti
~kliyeliler askeri nizama kolayca intibak eder, fakat pek
.•.ıymetsiz bir unsur olarak kalır.

Orduda, iyi bir akıl' seçme yapmak lüzumu vardır.
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Harp zamanında Pisikopatlar ve sahatetl akliyelerden do-
ğan tehlikeler.

Askerden firar ve itlyadt bir süretde nizamşikenlik
hemen daima, marazi bir haleti bünyeviyeye atfedilebilir.
Lejyon etranjere datıil olmak (Ecnebi orduya arzı hizmet).

3 - Mesleki amil
Meslekde sebatsızlık, akıl gayri tabiiliğinin veya eisma-

ni aşağılığın kat'i bir delilidir. Mücrimiyeti iltimaslar. Mesleki
cehalet bazen tesadüfi sebebIerden münbaisdir.

Çıraklık ve iyi bir mesleki tevcih (Orientation Protes-
sionnelle) (Mesleğin iyi seçilmesi).

Fabrika veya madende genç yaşda işe başlamak, kadı-
nın çalışması. İşsizlik ve yevmiyenin kifayetsizliği eürmü
tevlit edebilir.

Mesleki zehirlenrne
Sınai sayın iltimasladığı, manevi sirayet. Genç işçile-

rin alkole alışması. Bütün bu unsurlar ya bilvasıta veya
bilavasıta cürmü ibda veya inkişaf ettirebilir.

Mahkum kadınlarda, ev işlerine aid iptidai malüma-
tın fıkdanı gibi (Mükerrer mücrlmlerin yüzde 50 si doğ-
ru dürüst yemek pişirmeği bilmeyen veya küçük, kadı~
işlerini beceremeyen kadınlardı). Bir haplsanede. ev işlerı
mektebi açmanın ehemmiyeti.

İstatistiğin dersleri
Hizmetkar ve kadın hizmetçilerin mücrtmlyeti. Müddei-

umumi Ryckere'in (Müerim kadın hizmetçisi) unvanlı ve-
salkaya rnüstenid eseri. (ni zikr). .

Delikanlılar için uygunsuz mesleklerden doğan tehlike-
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ıer;' kolay, bol para getiren meslekler dullara, zuafaya,
;ıııtiyarlara hasredilmelidir.

Eski otel kapıcıları (Groom) lokanta hizmetkarları, tel-
ıraf götürenlerde müerimiyetin kesreti. Delikanlıların
Blağazalarda, kahvelerde, barlarda, zevkperestlerle ve hafif:
JPeşrep kadınlarla temasından doğan tehlike. Bunlardan mi-

L alar~k delikanlılar, ahlaksızlığa, tenbelliğe, alkole alışır-
• keyıf veren zehirlere tutulurlar. Kumara ve at yarış-
ına merak salarlar.

** *

F:5



On sekizinci Ders
v - Mücrimiyetin ruhi - içtimal amilleri

Bazı tesadüfi müerimiyet vak'alarının menşei uzvt ihti-
yaçlarda ve psikopatik temayüllerde mündemiçdir. Bu
uzvt ihtiyaç ve psikotik temayüller, açlık gibi mübrem bir
hususiyete malik değildirler.

Ekseriyetle .asrı hazırdaki yaşayış şeraitinden müte-
vellit şeylerdir. Bu sun't ihtiyaçlar, hayat için zarurt de-
ğildirler, lakin bazı ferdIerin üzerinde büyük bir tesir le-
ra etmektedirler.

Bir çok cürümlerin sebebi, giyinmek Ihtiyacının sapıt-
~aıarında, yemek, içmek, eğlenmek ihtiyacının sürçmele-
rınde saklıdır.

1 - İhtiyaç (gene) bir çok dolandırıcılıkların, hırsız-
lıklar~n, emnireti s.uiistimal hallerinin tesadüfi (vesilevt-«
Occasionnel) bır amllidlr.

. yaşayışın tabii sarfiyatından mütevellit olması pek na-
dır?ır; tuvalet, spekülasion, ezvak ihtiyacı sun't olarak
dogururlar.

Mall cürümler, tamah (hırsı cah ve mal).
Mal hissinin gayri tabillikleri: Mobilyayı tahrip kasden ika
harik. '

2 - İhtiraslar: Aşk, kıskançlık, intikam, hiddet.
Namus mefhumunun yanlış bir suretde anlaşılması.
İhtirast cürümlerin raülertne karşı Jüri azasının müsa-
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tpahakar olmasının tehlikeleri. Içtimat ve hissi terbiyenin
bU günkü hataları: Kendimiz için hürriyet ve hukuku id-
dia ve talep ediyoruz, lakin bunları başkasına vermeyi
ıcabuI etmiyoruz.

Ahlaklyatın (moralite) umumi bir suretde tenezzülü,
ferdi n bizatiht (ihkakı hak) hakkı. Merhametden mütevel-
]id cinayetler. .

3 - Monden hayat(lüks hayatı). Bu hayatın istilzam
etti~i masraflar, icabatı zaruriye, cürümlerin ekseri menba-
un teşkil eder. .

Mlsalin bulaşıklık ve sirayeti: Kumar, at yarışları, spor-
lar, lüks kahvelere devam, pastacı, bar ve dans yerle-
.rine müdavemet: elmaslar.

4 - Edebiyat dahi kesretle cürüm telkin eden bir
sebebdir. Hissl ve ihtirasl romanları, gayrı ahlaki ve şeh-
vani neşriyat, macera romanları. mücrimiyete ve keyf
/Veren zehire ait romanlar, polis romanları.

Gazete: Cinayet davalarına ait tatsilat, gazetede cina-
yet muhbirliği. Tehlikeli resimler: Cinayetlerin resimlerini
neşr, katil resmi basmak ve neşretmek.

Tiyaro: Tesiri bu gün pek um bir dereceye düşmüşdür.
Sinema: Bilhassa çocuklar, delikanlılar ve nevropat-

lar için tehlikeleri vardır. Canlı, m ütaharrik resimlerden
nubean eden telkinin kudreti; sinemanın ekseriya göster-
diği sun't hayat ve tekevvin ettiği cmst heyecan ve hissi
"teşevvüş, tehlike- teşkil eylerler. .

Bazı cürümler, sinemada görülmüş olan sahnelerin tam
müşabih bir kopyesinden başka bir şey değildir. Sinema
bu gün, müvellidi cinayet, mühim bir faktör haline gelmişdir.

6 _ Alkolizm, ilaç Iptilası (keyif veren zahirIere düş-
künlük). -

** *



On dokuzuncu Ders
Cürümde tesemmümi amil

Cürüm doğuran bu unsurun ehemmiyeti gittikçe art-
makdadır.

Evvelce yalnız alkole münhasırdı. On senedenberi, di-
ğer bir takım toksikomaniler de buna inzimam ettiler.

Alkolün gayrı toksiomaniler.
Biz burada ancak, mücrimiyette medhaldar olanlardan

bahsedeceğiz: Kokain iptllası, eter iptilası, morfin Iptilası.
Netayici tibbiye ve Içtimatyeleri dolayısiyle tehlikeli

olan başkaları da vardır:
Afyonkeşlik ve afyon müştekkatından olan ilaçlara

müptela olmak.
Uyku ilaçlarını fartı istimal: Veronal, kloral, sülfonal.

Müsekkinler: Bromürler ve yerindelikleri.
Münebbihler ve tonik ilaçlar: Kola ve toka esasından

yapılan şarap ve eksirler. Garip toksikomaniler: Petrol, neft,
kolonya suyu, melisa suyu iptilası gibi.

Nitro gliserinden müştak mevaddı infilakiye (Cor-
tite, lyddite) esrar ve kuva-kuva ilah iptllası gibi.

IÇTİMAl VE FERDİ SEBPLERİ
a - İÇTIMAl:
Asrı hazır hayatının, ruh ve beden için gayrı sıhhl,
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orucu, çıldrrtıcı bir suretde şedit, olması; harp ve netayı-
ei; aileleri nezdine avdet etmiş olan eski yaralıların, veya
anıeliyat geçirmiş olanların toksikler hakkında yaptıkları

ropaganda ve tehlikeli muharrirler (Muharrirlerin neşri-
itfatl).

b - Ferdi:
1 - Münevverlik, tecessüs;
2 - Moda ve snobizm: (Snobisme = züppelik):

lkin ve taklid;
3 - Fezahat (Vice). Resmt veya gizli fuhşun rolü;
4 - Yorgunluk (Sürrnenajeetartıtaab):
5 - Keder ve sıkıntı;
6 - Cismant elem; bazı ilaç ifptllasının (toksikoma-

nin)menşei tıbbisi, tedavihataları, hasta bakıeıların yufka
ekli olması, azap çekmekden korkmak, asrı hazır terbi-

si ve noksanları.

ZEHİR İHTİYACı
«Her zaman, her yerde beşeriyet daima marazt rüya-

tarikiyle, sert veya manasız hakikatlardan kaçınağı ara-
ve daima da bu vasıtayı elde edebilecekdlr.s (P. Marie).
Akıl muvazenesini haleldar eden ilaçların yekOnu, sı-
kimyanın terakkiyatı ile her gün bir mikdar daha

ıyor.
Uyanık rüya görme veya teheyyüç - çünkü keyif

ren ilaç ferdin akli şahsiyetine göre uyanık rüya veya
eyyüç tevlid eder - yalnız medenl milletlere has bir

Y değildir.
Biliyoruz ki, ırkıara göre de, ilaçlara karşı duyulan

eizap muhtelif ideallerden ilham alır. Şarklı ilaçdan ten-
Ilik, uyanık rüya bekler, Hintli veya sarı adam şahsiye-

Inhllalinı ümid eder. İlaçdam beyaz insan dimağiyat
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; aileleri nezdine avdet etmiş olan eski yaralıların, veya
eliyat geçirmiş olanların toksikler hakkında yaptıkları

ropaganda ve tehlikeli muharrirler (Muharrirlerin neşri-
tı).
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1 - Münevverlik, tecessüs:
2 - Moda ve snobizm: (Snobisme = züppelik);

lkin ve taklid;
3 - Fezahat (Vice). Resmi veya gizli Iuhşun rolü;
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5 - Keder ve sıkıntı;
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in)menşei tıbbisi, tedavi hataları, hasta bakıcıların yufka
ekli olması, azap çekmekden korkmak, asrı hazır terbi-

si ve noksanları.

ZEHİR İHTİYACı
«Her zaman, her yerde beşeriyet daima marazi .rüya-

tarikiyle, sert veya manasız hakikatlardan kaçınağı ara-
ve daima da bu vasıtayı elde edebilecekdir.s (P. Marie),
Akıl muvazenesini haleldar eden ilaçların yekOnu, sı-
kimyanın terakkiyatı ile her gün bir mikdar daha

ıyor.
Uyanık rüya görme veya teheyyüç - çünkü keyif

eren ilaç ferdin aklt şahsiyetine göre uyanık rüya veya
heyyüç tevlid eder - yalnız medeni milletlere has bir
Y değildir.

Biliyoruz ki, ırkıara göre de, ilaçlara karşı duyulan
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1lıı Inhilalini ümid eder. İlaçdam beyaz insan dimağiyüt
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(Cerebralite) kudret, şehvet, şiddetli bir hayat arar. Ona
bu geçici vehmi ihda edecek olan da bilhassa kokaindir,
Fakat ne kadar pahalıya maloluyor!

TOKSİKOMANIDE İSTİDADIN ROLÜ

/

Bütün müellifler toksikomanilerin tekaınül ve vahame-
tinde bünyevt nevropatinin mühim rolünü zikrederler. Bu
hususda birbirinden epeyce farklı 2 gurup tefrik edilebilir-
Müstaitler: Birincileri inhitat halindeki insanlar, kararsız-
lar, kolaylıkla müteheyyic olanlar ve obsesyon musabları
teşkil eder. Bunlar zehirin sirayetine karşı fartıhassasdır-
'lar. Sukut ettikten sonra kalkmamazlar ve fena adetlerini
terk edemezler. Demek ki gayrı kabili içtinab surette nük-
setmeye mahkümdurlar. Bu istidat, bu şahısların zehirin
doğurduğu ihtisasata karşı, aklen pek hassas olmalarından
ve cismant olarak da, zehirin fidyei necatı olarak tekevvün
eden uzvttegayyürata pek maruz olmalarından neş' et ediyor.

Müteast olanlar : Bunlar ekseriyetle muvazeneli adam-
lardır. İstidadt bir kusurları yokdur. Bunlar için faziletin
kolayolduğu kabul edilmelidir. İgva ve telkinlere kolayca
mukavemet ederler. Asla zehirden mütevellit ihtisasat duy-
mazlar. Az bir mikdar ile iktifa ederler. Misal: Kanser
veya (tabes) müptelası hastalar ancak elem çekmeyecek
kadar az bir mikdar zehirle iktifa ederler. Nihayetde de
bunlar kolaylıkla iyi olurlar. Ve nüks etmeye az mütema-
yildirler.

Cem'an, hakiki toksikomanların hepsi hemen yüksek
dejenerelerdir. Bazıları Inhitatlı, bazıları fartı taablı elem
ve cehde dayanamayan insanlardır. Bu hususda da profesör
Lacassagne'in gösterdiği veçhile, insanı bütün toksıko-
manilere müstaid kılan alkol irsiyetinin ehemmiyetli rolü-
nü zikredelim.
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a -Uyku ilaçları iptilasının ferdi netayici
1- Bu ilaçlarm kullanılması muhtelif uzuvların faaliye-

tinde teşevvüşler tevlid eder. Bilahare bu uzuvlardaaz çok
derin tegayyürler baş gösterir. Nihayetde, bütün uzviye-
tin ağır ve bazen nihai bir harabiyeti tahassül eder.

2 - Toksikler, asabi ve hissi (sensoriel) faaliyetde mü-
jıim tegayyürat meydana getirirler. İgtidayı harap ederler.

er bir rahatı ihlal eder, uykuyu bozarlar. Çalışma kabi-
yetini azaltırlar. Çalışma artık güç.can sıkıcı, hatta bazen

tBJmamengayrı kabil bir hale gelir.
3 - Nihayeten de toksikler vahim bir derecede muva-

zenei akliyeyi teşevvüş ederler. Müterakki bir suretde irade'
ve hulleti mahvederler, ahlak hissini dalalete uğratırlar.

b - Toksikomaninin içtimal ve ahlakl netayici
Bu netayic tabii olarak, ilaç müptelası olanların cisma-

:nt ve aklt hubutundan istihraç edilebilir şeylerdir. Çalış-
madaki verim, iktisadi istihdam toksikomonlarda pek aşağı
düşmüşdür. Bunlar pek az bir zamanda cemiyet için bir
yük, bir tehlike olurlar. Toksikomanl içtimat gayrı tabiilikle
ve tereddinin her şekline insanı iletir.

'I'oksikomani, ruh ve bedenen malüller ve zuafa doğu-
rur. Nevropati ve ateh yapar. Hastalıklara, bilhassa vererne
müstaid kılar. Bilvasıta veya bilüvasıta.hlssi ahlaki ve seci-

royeninzaiflaması ile mücrimiyete, cinayete, serserilik ve
hşa sebep olur.

Bazı vakayide, (hissi maküsu cinsi) ve hatta fazahati
einsiyeyi mucip olur.

Toksikomaninin psikolojik felaketleri
t Her ne kadar bütün melekatı akliye toksiklerin tahriba-
ma maruz kalırsa da, bu harabiyet öyle gözüküyor ki da-
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ha ziyade daha rakik olan melekatda, mesela, hullet, hissi
ahlaki ve Içtimat noktai nazarından en ehemmiyetli olan-
larda (se~iye ve irade gibi) daha muhtas bir suretde
yeralır.

1 - İrade: Pek çapuk küntleşir. Fıkdanı irade haline
.gelir, Aboulie, veulerie, alakasızlık halini alır. Hatta hayat-
dan nefrete kadar gider, Bütün enerji ortadan silinmişdir.
Yapılması lazım bir cehid, verilmesi elzem bir karar, ta-
hammül edilmesi elzem bir aksi iş, hatta bizatihi hareket
bile, hemen her şey toksikoman için azaplı bir şeyolur.
Toksikoman bir amel veya aksülamel göstereceğine zehirin
ona getirdiği unutkanlığa iltica etmekle iktifa eder. Etka-
rında da, ef'alinde olduğu gibi, kayıtsızlık, yorgunluk, «adam
sende» cilik ve küntlük vardır.

Toksikoman ancak, ilacını elde etmek için enerji,
kuvvet ve sebata malikdir. Bu ihtiyacın gayrı kabili mu-
kavemet ilcası ile bir mikdar, geçici bir faaliyet, bir uya-
nıklık kazanırsa ' da, ila cı alınca daha ağır bir surette
iktirdarsızlığa tekrar 'düşer.

2 - Hullet: Toksikomanın ailevt hulleti çabukça hu-
but eder. Karısı, çocukları ile alakadar olmamaya başlar.

. İşlerini ihmal eder. '
İstikbalini tehlikeye düşürür. Pek az bir zamanda on-

da bütün tessürt hassasiyet inhilül eder. Yerine bir tek fikir,
bir tek ihtiras kaim olur: Onun İlaç iptilası (toksikomani).

Chambord diyor ki «Toksikoman ne akraba ne dost
tanır, onun ancak bir allahı vardır».

3 - Ahlak hissi: Toksikden (zehirden) rnütevellit akli
habutda en karakteristik araz ahlak hissinin evvela uyuş-
ması, sonra da dal alet e sapmasıdır. Mesleğini yapmak, tok si-
koman için artık bir angarya olmuşdur. İşini acele, ihtlmam-
sız, şuursucza (vicdansızca) yapar. Onda vazife ve mes'uliyet
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ssi kalmamışdır. Hubbu nefis, hürmeti beşeriye, ahlakt
e içtimat şeref mefhumu onda tebah olmuştur. O artık

tenbel, abus, talepkar. vahşi bir hodbindir.
Bütün ahlakt ve manevi mefhumlar müterakki bir su-

tte tenezzül ederler: Rikkat, nezaket, şeref, haya, namus-
rlık, icabatı içtimatyeye riayet, hatta vücut temizliği

e giyiniş bile harap olur.
Seciyenin bu adtleşmesi, toksikomanı bilcümle biçim-

'zliklere, fazahatlere, namertliklere ve mayubata hazırlar,
kolayca en bayağı mücrimiyete düşer, hatta cinayetden

ile kaçınmaz.
Toksikomanlar uzun müddet hünerli bir surette bu

Iaketli ihtiraslarını gizlerler. Bilhassa kadın, kurnazlığı
e ınkarlartyle nazarı dikkati celbeder.

Bilahare de, yalancı vaidlerle insanı aldatırlar. Toksiko-
anın haileengiz hassasiyeti işe karışarak.güya onların bu
uzır iptiladan kurtulmak istediğine insanı inandırmak ve
ktoru ve muhiti yumuşatmak için her vasıtayı kullanır.

Toksikomanların iki yüzlülüğü ve becerikllllği iddihar
lkleri zehiri saklamakdaki inceliklerinde tezahür eyler.

nlar zehiri en beklenilmiyeu mahal ve eşyanın içinde
arlar. Zehiri saklamaya yarar iki satıhlı kutular, içi boş

aklar, sigara kutuları ve şekerlikler, harbden evvel bile
Al edilmekte idi, ve içlerinde san'atkarane olanlar da

ardı.

Cünhalar
Seciyenin tegayyürü, iki yüzlülük ve yalancılık, ten-

Ilik, alçaklık, uygunsuz tavrı hareket ile bir kat daha
ıkar olur.

Bu hususi rnücrimiyete (Criminaltte intime); bir az sonra,
amuskarane olmıyan sukut ettirici faaliyetler de inzimam
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eder. Küçük hırsızlıklar, emniyeti suiistimal, aile parası-
nı sarf, sahtekarlık gibi. Toksikoman zehiri alabilmek için
bin bir hile icat eder.

Nihayet, rnücrltniyet, hakiki hırsızlıklar, dolandırıoılık-
lar, cebrü şiddet, şantaj ile açığa çıkar. Zehiri kalınıyarı
meteliksiz toksikoman, iç çamaşırını, elbisesini, varsa el-
masıarını ve kıymetli şeylerini satar. Bunları da ya ken-
di gibi toksikomanlara, ya gizli zehir ticareti yapan insan-
lara, pek dün fiatlarla furuht eder.

Toksikoman, sahte reçete yazmakdan veya sahte iştira
emirleri yazmakdan kaçmaz. Toksikomanın mücrimiyetinde
şu hususiyet vardır. Hedefi zehir satın almaya yarayacak
kadar menabi elde etmekdir. Toksikomanilar bilavasıta, cür-
me sepep olmazlar.

TOKSİKOMANİYE KARŞI PROPAGANDA.
1 - Tıb dünyasının tenviri:

Üniversite ve husust mekteplerde, zehir iptilası itlyad-
larının menşei ve tehlikesini tanıtmak ve bilhassa tabibin,
ve tahib yardımcılarının mes'uliyetini tanıtmak lazımdır.
Tabib ve muavinlerl bazen muteyakkizane davranmamakdan
mes'uldürler,

2 - Delikanlıların tenviri:
Lise ve mekteplerde, tedrisatın hitamında, muaIlim

mekteplerinde, zehir meselesinin psikolojik ve terbiyevl vee-
heleri üzerinde israr etmelidir.

3 - Halkın terıviri:
Propaganda ilmt ve ölçülü olmalıdır. Bilhassa zehir

tehlikesinin tehdidi altında bulunan gençlere zehirin verdiği
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ıevkin ve aradıkları vehimlerin ve hayallerin iptidat ve zayıf
olduğunu göstermeli ve bu zehirlere alışmakla da verdikleri
fidyei necatı iyice tanıtmalıdır. Propaganda aynı zamanda,
bastaları, işsizleri, münevverleri, artistleri istihdaf etmeli
"e tecessüs meraklarının veya züppeliklerinin onları ne gibi
bİr esarete götürdüğünü göstermelidir.

Fakat bu propagandanın, nevropatları vikaye veya ıslah
edebilmek şansı azdır. Hatta bazı muhitler için de tehlikeli
bile olabilir. Çünkü bu muhitleri zehiri tatmaya sevkeder.

Propaganda bilhassa, tesadüfi toksikomanlara karşı te-
yakkuza sevk etmelidir. Bu tesadüft toksikomani ekseriya,
tedaviden mütevellit olur.

Zehirin ticaretini men keyfiyeti pek şedid olmalıdır.
Toksikomanların tedavisi pek uzun sürmelidir. Bu da,

toksikomanların açık havadaki bir çalışma müessesesine
konulmasını hermutad taleb eder.

Akıl hıfzıssıhhası dispanserlerinin bu, hususdaki
mühim rolü.

** *



Yirminci Ders
Alkolizm

1 - Alkol irsiyetinin cürüm doğurmakdaki ehemmiyeti:
Tevlit ettiği afetler ve kusurlar. Bunlar ekseriya, ge-
belikdeki alkolizmin yaptıkları ile birbirine karışır.

Alkolden mütevellit (bilastoftori) eersume zehirlenmesi,
iki şekilde nümayan oluruz.

a - Cins umdelerinin afetzede olması.
b - Huveyni menevi ve yumurtada gözle görülebilen

tegayyürat.
Bunlara da (bilastotoksi) yi ilave etmelidir. Bllastotoksi-

de, hüceratın protoplazması alkol ile geçici bir surette
meşbu olur. Fakat ölçülebilecek bir afet nazarı dikkate
çarpmaz.

İrst - Aİkolizmin tıbbi ve aklt tesiratı aksülamelleri.
Mesela, bünyede, zafiyet ve gayri tabiiliklerin husulü: İh-
tüacat nevrozları.

Sara, sahafeti akliye, pisikozlar, seciye kusurları gibi.

2 - Kisbi alkolizmin müerimiyetdeki ehemmiyeti:
Sarhoşda husule gelen uzvt.asabt ve ruhi tegayyürat.
Sarhoştın içtimat kıymetinin ve seciyesinin sukutu.

Belçikadaki ve beynelmilel istatistikler. Bütün bir
beynelrnilel Kriminoloji edebiyatı, alkol Istihlüki ile
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Derimiyetin inkişafı arasında bir samimi muvazilik
nduğunu gösteriyor.
(Lombroso) zaten evvelee de tesemnıümt eürümlertn

sretini meydana koymuş ve bunun pazar günleri ile bay-
zamanlarında arttığını göstermişdi (yüzde 58).

Serserilik, sara, ateh, intihara ait istatistik rakamlarında
epey zaman evvel aynı şeyler müşahede edilmişdi. Bizim
çikadaki serserilik hakkındaki şahsi tetkikatımızda ser-

rilerin yüzde (73) ünün alkolikler olduğunu ve bunlar ara-
da da yüzde (33) ünün uzun zamandanberi alkol ile meş-
insanlar olduğunu gösterdi. Gheel'deki tabebeti ruhiye

astemlekesinin eski müdürü doktor (Peeters) in çok mü-
ro bir istatistiği, epey zaman evvel bile, mahkum ve maz-

unlar arasında alkol kullananların nisbeti hakkında aşağı-
ald rakamları vermişdi.
. Cinayet yüzde.,; 46

Adam öldürme yüzde ... 63
Gayri ahlaki hareket yüzde .. 60
Cebir ve şiddet yüzde ... 74
1910 dan 1912 ye kadar olan Belçika istatistikleri, cebri

ddet, isyan, darb mahkumları arasında yüzde 48 alkelik
evcut olduğunu gösteriyor.

Bundan sonra da, iptldat mücrimlerin (Delinquenee
lmaire) yüzde (12) si ve mükerrer mücrimlerin yüzde
) ü cürmü işledikleri anda hali sikirde bulunmuşlardı.

1913 de, (41,354) erkek mahkumdan (12,160) ı mukadde- ~
asan kabili setruihfa olunamayan sarhoşluktan mahkum
uşlardı. Veya bunlar sarhoşluk esnasında cürümlerinl
etmişlerdi. Bu adet umum mahkümin adedinin yüzde

) udur. 12160 mahkum alkol kullanan insan şu suretle
i olunmuşdu:
(5080) i alkolün tesiri altında tecavüzatda bulunmuşdu-
yüzde 42 demekdir. Bunlar arasında (4424) ü ovvelce
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sarhoşluktan mahktlm olmuşdu. Bu da yüzde (37) eder. Di-
-ğer 'tarafd~n da, 7080 mahkum da, evvelce hiç olmazsa
sarhoşlukdan na şi mahkümiyet geçirmişdi ki bu da yüzde
.(58) nisbetinde demekdir; .

Alkolün cürüm doğurmak hususundaki (dahIine dair)
bu müşahedelerin aynı, diğer memleketlerde de bulundu.

.Fransada, nisbeten yeni rakamlar gösteriyor ki katil-
ierin yüzde (24) ü ve baba katillerinin yüzde (41) i alkolle
meşbudu. Vak'aların (15 ila 31) nisbetinde fiili işlerken
.şahsı sarhoş idi. Isyan dolayısiyle Parisde hakkında takibat
yapılan eşhasın yüzde (47,5) sarhoşluk halinde idiler. Bu
.rakam, diğer cebri şiddet, faillerinde daha yükseliyordu.

Parisdeki doktor Charpentier meslekdaşlarının (Tıbbı
adll) istatistiklerini telhis ederek gösterdi ki mecnunların
yaptığı cinayetlerin yüzde (42) si alkolden mütevellitdir.

Danimarkada, doktor Geill ve diğer rufakası buna mü-
şabih müşahedeler elde ettiler: (1903-1904) e kadar mah-
kumların yüzde (50) si alkol kullananlardı. Ve bunların

, yarısı da cürüm fiillerini alkolün tesiri altında yapmış-
lardı.

Diğer tarafdan da Geill isbat etti ki iptidai maznun-
ların yüzde (21) inde ve (mükerrer) mücrimlerin yüzde (30)
unda alkolizm ailevi irsiyeti bozmuşdu.

1908 de İsveçde canilerin yüzde (85) i; cebrü şiddet
mahkumlarının yüzde (75) i; isyan yapanların yüzde (64)
ü ve ahlaksızlık cürüm ve cünhaları yapanların yüzde (39)
u hali sekirdeki ferdler tarafından yapılmışdır. Aynı kaba-
hatler itiyadt olar~k alkol kullanan fakat eürüm esnasında
sarhoş olmayanlara da atfedilebilir. Hem bu da oldukça
yüksek bir nisbetde olmak üzere; ahlak mesaili için bu rak-

. kam yüzde .(24) U buluyor ki bu da, cem'an yüzde (63)
demekdir.

Rusyada (Lobas); katiller arasında yüzde 61 alkol içen

bulmuşdu. Torrıowsky, katil kadınlar arasında yüzde 71
İluldu~ Lobas şumüessir tarsilatı veriyor: Vikayiin yüzde
(85) inde aile irsiyeti, alkolizmle lekelenmişdi.

Baer'in eski bir istatistiğine göre Berlin hapisanelerinde-
ki ahlaksızlık mahkumlarının yüzde (63) ve darp ve cerh
wahkumlarının yüzde (65) i çok alkol içenler~i.

Cünha ve alkolizme has canilik
Bilhassa alkol kullananların ailesini afetzede eder.'

Sarhoşluğun ertesi günü yapılan cürümler
Cebrü şiddet cürmü:
Ekseriya ehemmiyetsiz sebeplerden mütevelliddir: Da-

yak, yaralama. küfür, tehdit, polise hakaret, isyan, katiL.
Doktor Sulliwan 130 katil vak'ası tahlil etti: Vikayiin

(101) inde fail alkol kullanırdı.
Lakin (21) inde, alkol mühim rol oynamamış gibi gö-

züküyordu. (80) vak'ada yani yüzde (60) nisbetinde alkol-
'zm mes'ül tutulabilirdi. (80) de (37) defa ise, katil mu-

kaddema, cebrü şiddet ef'alinde bulunmuşdu.
Alkolizmden mütevellit 80 katil vak'asının üçde ikisin-

ide, maktül, mücrimin ya zevcesi ya metresi idi.
Temayülatı cinaiyesi olan alkol kullananlarda, intihar-
kesirdir.
Ahlaka mugayir canilik:
Şahsi 100 müşahedemlz: (57) alkol içen adam, (47)

fazla alkol almazdı, fakat (15) i alkolik ebeveynden doğ-
muşdu. Alkol içenler arasında (26) sı yani yüzde (45) i
gayrı ahlaki fiile sarhoşluk halinde tasaddi etmişlerdi.

Ahlaki fiillere kurban olanların yaşı: (12 yaşından
aşağı), yüzde (42). (12 den 16 yaşına kadar) yüzde (37).
(16) dan yukarı yaşdakilere yüzde (21). Sarhoşluk esna-
~ın~a işlenen mugayyiri ahlak ef'ale kurban giden pek genç-
erın nisbeti (yüzde 50) ye varıyor.
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Ahlaksızlıkdan mahkum sarhoşların yaşı: Yüzde (23)
u otuz yaşından az; yüzde (65) i otuzdan elli yaşına
kadar. Yüzde (12) si elli yaşından fazla idi.

Şayanı dikkatdır ki, alkol kullanmayan mahkumların
yarısından fazlası, otuz yaşına varmamışlardı.

çok noktalardan (cinneti sar'aviyei bir samiye)ye müşabih-
dirler. Hecme ekseriya gece gelir ve anidir ve uzun, de-
rin bir uyku ile nihayet bulur. Bunda ademi şuur ve zıyaı
bstıra vardır. Marazi sarhoşluğu (hezeyanı mürtaiş).

(Delerium tremens) ile karışdırmamalıdır. Hezeyanı
ınortaiş nadiren cürüm, (cinayete) sebep olur. Hezeyanı mür-
jBişde, alkolik korkunç bersamlar görür; bu suretle alko-

kendisini tazyik eden zicretlere karşı bir aksülamel gös-
rmekden ve onu ihata eden tehlikelere karşı kendisini
Odafaadan başka bir şey yapmış değildir. Bazan kazat ola-

cebrü şiddet halatina da tasaddi edebilir.
Sarhoşların unuttukları canilik:
Bu halatda resmi yüzde nisbet rakamlarını iki misline

ağ edebiliriz. Parisde (Ville -Evrard) da doktor Legrain'-
arkarnı.
Mücrim Rasiyonel (aklt) ceza i tedavisi:
Cezai -zehirden kurtarma tedavisi ve seeiye terbiyesi.

ık havada beden harekatı.
Nüks halinde, hüküm gayrı muayyen. Belçikada 1919

, alkol satışının tahdidini idare eden ve meyhanelerde
mikdarda serbest satışa mani olan, kanunun tesiri

da alkolizmin bariz bir suretde azalması.
Alkol kullananların mücrimlyetlnin yüzde nisbeti çok

ezzül etti; aynı şey serserilik için vaki oldu. Diğer me-
dan da, cinneti küuliye dolayısiyle <vaz' ı bimarhanes
kesreti azaldı.

Içtimat mücrimiyet: Serserilik, -sefahet, fuhuş
Bir çok alkolikler, uzvt tegayyürleri veya aklt kusur-

ları dolayısiyle artık kalkınamazlar.

Küul caniliğinin eşkali
a - Perhlzkar veya nadiren fazla alkol içen

tesadüft olarak küul ile meşbu olması (haline):
cebrü şiddet gibi) halat).

b - Müzmini alkolizm: Bir çok hafif cünhaların te-
kerrürünü, alkol kullananın seciyesinin, ahlak hissinin ve
iradesinin zayıflaması ile izah edeblliriz.

Alkolizmin buradaki müdahalesi bilvasıtadır ve mücrl-
miyete müstait kılmak ile rolü hitama erer ve iktifa eder.
En ağır cinayetleri de tekvin eder.

c - Menşei alkolik olan Ilcaat. Cebrü şiddet ve ahlak-
sızlık. Bu bilhassa alkole karşı pek fazla hassas olan deje-
nerelerde kesirdir. Bu haller, alkol içen adam kederlendiği,
sıkıntıya düşdüğü veya hissi heyecanlara tutulduğu vakitde
tezahür ederler. Bilhassa (kıskançlık).

Katle teşebbüs vakayiin yüzde (80) inin, ilk andaki
sebebi, alkoliklerin şiddetli ve behimi ihtirasl aksülamelle-
rinde, mündemlçdir. Mutad olarak cinayetlerini işlemeden
evvel saatlerce fazla mikdarda içerler. Bazıları da katli ika
etmek için lazımgelen cesareti elde etmek üzere içer.

d - Marazi sarhoşluk: Alkolden mütevellit hakiki
cinneti katil hecmeleri; bir

** *
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