
V
Ailede ve Evde Ahenksizlik

Muhitin ferdin üzerinde yapmış olduğu tesirlerin diğer
bir amili de ailedir, yuvadır.

Cetvel B ye göre, anasız (68)
Babasız (279); ve
Anası ve babası olmıyan suçlu çocukların adedi (145)

olarak gösterilmiştir. Eyi bir ana ve babanın yerini ne
üveyanne ve baba; ne akraba veya kardeşler ve ne de
her hanği bir müessese tutabilir.

Dikkat edilirse görülecektir ki, aile rabrtalan kırılmış)
bozulmuş suçlu çocukların ekserisi köylerde doğmuştur.

(Köyde doğanların adedi (3 ı2) dir.) .
Bir az evvel bahsedildiği gibi babasız olarak gösterilen

çocukların adedi (279) dur. Bu rakam bize iki hakikati
gösterir:

ı- Memleketi.i izde, bilhassa köylerimizde erkeklerin
kendi yaşlarına nisbeten çok genç kızlarla evlendikleri ve
ölümleriyle ·bu kadınların dul kaldıklarını ..

2 - Köylülerin bir çoğu askerde veya harpte vefat
etmelerile aile derdi genç yaşlarında dul kadınlara kaldığını.

Babasını kaybetmiş erkek çocuk, delikanlı denecek bir
çağda ise, muhitin itiyatlarını benimsemiş ve kendisini
kurtarmış adedilebilir .. Mamafi çocukluk çağında iken
babası ve anası ölen köy ve şehir çocuğunun, hayatın bir
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çok acılarına ve felaketlerine göğüs gererek kendisini
muhtelif ve müteaddit içtimal amillerin menfi tesirinden
tamamiyle kurtaramiyarak suç işlemesine sebep olmuştur.

Üvey valdenin kendi çocuğu doğduktan sonra, koca-
sının evinede bulduğu çocuklara karşı merhameti azalır
ve pek çok defalar da onlara karşı lakayıt bir tavur alarak
terbiyelerini ihmal edebilir. Aynı fikrin üvey baba için de
serdedilebileceği pek tabiidir.

Üveyana vebaba çocuklara karşı rıkat, merhamet ve
şefkat gösterseler bile, kendi öz çocuklarına- fazla olarak
gösterecekleri en' küçük bir meyil ve muhabbet, öz olmı-
yan çocukların nazarı dikkatlerinden kaçmaz.

Binaenaleyh bu gibi ahva! çocukların ruhlarını
için için kernirecek bazı ruhi hastalıkları tevlit eder.

Boşanmaların dahi çocuklann ruhları üzerinde yaptık-
ları menfi tesirler pek derindir. Annenin zevcinden ve
babanın zevcesinden ayrılması ile ev halkına çöken yeis
ve huzursuzluk çocuklara da sirayet eder; evdeki kavğaların,
geçimsizliğin ve daha başka münasebetsizliklerin ve ahlak-
sızlıkların çoçukların şahsiyetleri üzerinde yaptıkları
tesirleri bir 'az yaşları ilerledikten' sonra müşahede etmek
kabildir. çocuğun mütemadi bir surette akraba, ev veya
müessese değiştirmesile arzu edilen müsbet itiyatların
yerleşmeierine ve inkişaf ile tekfimüllerine memaniat edil-
miş olur. İşte bu baptasaydığımız menf tesirlerin altında
kalmış çocuk müsbet itiyatlardan mahrum kalmış demektir.
Bu vaziyette çocuk cemiyetin kurulmuş ve tanınmış pren-
siplerine muğayir harekette bulunmayı şiar edinir. Bunu
mevki tatbike koyduğu gün, ruhi tetkikata değer bir mevzu
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olur. Ve böyle bir vaziyet karşısında yapılacak ilk şey'
çocuğun evdeki vaziyetini ve ailesinin geçirdiği hayatı.
tetkik etmektir.

Evde menfl tesİrler:

çocuğun her gün temasta bulunduğu ev halkındam
veya aile azalarından birinin ahlaksız olması çocuğun.
terbiyesine· kuvvetli bir enğel teşkil etmiş olur.

Lüzumunda fazla alaka veya alakasızlık da çocuğu"
baştan çıkarır.

çocuğun suçlu veya mucrım olarak yetişmesine doğ-
rudan doğruya amil olan evler vardır. Çocuklarını hırsız-
lığa, mahalle çocuklarına sövmeğe, taşlamağa ve hatta
katil fi'lini işlerneğe sevk eden ana ve babalar yok değildir.

Muhitimizde genç ve öz kızlarıııı fuhşe sevk eden
anaların ve babaların mevcut olduğunu burada hatırlat-,
makla pek acı içtimal bir meseleyi deşmiş olıyorum.

iki sene evvel Ankarada bir babanın tanımadığı kom-
şusu iki delikanlıya 16 yaşındaki genç kızını göndererek
bir çok para istediğini ve nihayet bir gün bu kızın ahla-
kan sukut etmesine sebep olduğunu bilirim. Validesi ölen
ve terbiyesi natemam kalan' bu toy kız, her gece sarhoş
babasının maddi ihtiyaç ve arzularını tatmin etmek için,
evvela genç erkek komşularla, daha sonra da yaşlı erkek-
lerle tanışması neticesinden hayatını mahv etmiştir.

istanbullu bir kadının pek genç iki kızını erkeklerin
ağuşuna attığı bir hakikattır. Bunların, biri on iki yaşında
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iken fuhşe atıldığı için bu gün muteverrim olduğu söyle-

nıyor.
Kocalı ve yaşh küçük iki çocuklu genç bir kadın yeni

tanıştığı erkekleri evine getirirmiş ve pek müsahamekar
davranarak, hayali ve müptezel karısını teşvik eden hayasız
genç kocasının huzurunda eğlendi ği ve seviştiği söyleni-
yor. Bu hayatı yaşarken 8 ve 10 yaşlarındaki çocukları

da bitişik odada bulunurlarm\ş.
Bir kaç ay evvel Ankarada Berıt deresinde şojôr kccası

tarafından öldürülen, sukut etmiş bir kadının iki çocuğu
ve küçük bir hemşiresi vardır. Pek şüpheli" bir hayat ya-
şayan bu genç kızın, sokaklarda ölen hemşiresinin çocuk-

ları ile gezdiğini görmek kabildir. Muhitimizde buna benzer
ve bundan daha acıklı bir çok misalleri aramak ve bulmak
pek kolaydır. Hükumet, bu nevi hayat süren ailelerin
çocuklarını Millet Meclisinden çıkaracağı bir kanunla almalı
ve onları cemiyete muzir bir uzuv olmaktan kurtarmahdır.
Ve bu suretle adeta bir meslek halini alan fuhşun önüne
kısmen geçmek kabilolabilecektir.

Sarhoşluk:

İçkinin eyi bir ev ve aile terbiyesile kabili telif olamı-
yacağı tabiidir. İçkiyi itiyat edinmiş bir aile reisinin ve~a
ailenin çocukları da zamanla alkolik olur ve zaten alkolık
ana ve babadan doğacak çocuğun sıhhati yerinde olmıya-
cağı ihtimali çok kuvvetlidir. Alkolik insanlar ne eyi düşü-
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nebilir ve ne de tasarruf yapabilir. Sonra bunların aile
içindeki geçimsizlikleri ve kavgaları eksik olmaz. Daima
böyle bir muhit içinde yaşamak ve böyle bir havayı tenef-
füs etmek mecburiyetinde kalan çocuklardan faideli şeyler
beklemek her halde tabiatin kanunları haricinde hareket
etmek demektir

1931 senesinin bir yaz gecesinde saat onda Hacı Bay-
ramdaki evime dönerken tenha bir sokaktan geçtiği m
esnada (, seni istemiyorum, beni boşa» diye can acısile
yükselen bir ses işittim. Merak ettim, durdum ve dinledim.
Kavğaya sebep erkeğin eve geç gelmesi ve kadının yüzüne
huvardalıktan geldiğini sıkılmadan söylemesi imiş. Bu
kısa itirafı 11, 9, ve 5 yaşlarını doldurmuş öz çocukların
önünde yaparken, çocukların bu muhit içinde başka türlü
yetişmelerine imkan varmıdır?

Alınkcak tedabir:

Yaşı 12 yi bulmamış suçlu çocukları evlerinden ayır-
mak. haylıca güç bir meseledir. Çünki bu yaştaki çocuk
en zıyade ana ve babanın ihtimamına layıktır. Bu yaşta
ma~ke~eye düşen çocuklar hakkırıda yapılacak muamele
fakır aılelerine yardımda bulunarak terbiyelerini takviye
etmektir.

. .Bu.gibi muavenetler açıkta kalan küçük memur ve amele
gıbı aılelere tahsis edilir. Ve bu maddi muavenetler şehir
~ ka~abadaki içtimal cemiyetler sayesinde yapılabilir.

amafıh çocuklar, suçları fakir ve zaruretten ziyade kendi
ruhlar yı di kbuı ını eg en ırece malzemeyi, oyunları ve oyuncakları

amadıklarından dolayı işlerler. Mesela: Mahalledeki
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oyun arkadaşlarında güzel ve renkli topu gören Cemi'
kendisinde olmadığı için müteesir olur. lık fırsatta topu
kapıp kaçmayı düşünür. Bundan sonra arkasından taşların
atılması, taşla kafasının yarılması ve mahkemeye d~şmesi
ihtimali vardır. Binaenaleyh suçlu çocukların maddı arzu-
larını tetkik ederek ruhi ihtiyaçlarını da aramak ve bulmak
her halde elzemdir.

çocuğu evinden ayırıp hükümetin yapacağı mü:sse~e~
götürmek meselesi en son tedbir olarak kabul edılme ıdır
Zira, yukarda ,a zikredildiği gibi, eyi bir ana ..kucağı v
ev, çocuğun terbiyesinde ve hayatında en muhı~ .v~ol
oynar. Binaenaleyh Himayei Etfal, Kadınl.a~ Bırhgı v
bunlara benzer içtimal müesseseler bu gıbı çocukları
ailevi noksanlarını ve ihtiyaçlarını anlamak, bulmak v
muvakkaten telafi etmek şartiyle en büyük yardımd
bulunmuş olurlar. Bu nevi ihtiyaçlarla çok yakından ala~a
dar olacak ve teşekkül etmeleri kuvvetli bir ihtiyaç halm
almış çocuk mahkemeleridir. Çocuk haleti ruhiyesini anh
yacak mahkemelerin azaları çocuğun suçunu ararken v
suçun işlenmesindeki avamili tetkik ederken, çocuğ~n. e
deki halini ve ailesinin vaziyetini ihmal edemezler. lçtım
müesseselerle çocuk mahkemelerı evde aile ve içinde tetkika
larını yaparken maddi ihtiyaçlariyle beraber ma~.ev
ihtiyaçları da nazarı itibare almıya mecburdurlar.. Çün

maddi ihtiyaçlar manevi ihtiyaçları doğurduğu g~bı m.
nevi ihtiyaçlar da maddi ihtiyaçları doğurduğu bır hak~
katiır. İşte evde dirliksizliği ve ahlaksızlığı gösteren b
vak'a:

"Kendisini balkondan sokağa fırlatarak öldürme
isteyen Semiha hanım İzmirde Beyler sokağında (Hizme

gazetesi idarehanesinin yanındaki evde oturmaktad
Kendisi henüz çok gençtir. Son günlerde fazlaca serbe
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hareketleri yüzünden annesi Nakiye hanımla arasında
münazaa çıkmış ve Semiha Hanım annesine şu cevabı
vermiştir:

- Ben kendime ait olan vazifeleri pek güzel bili-
rim. Hareketlerime kimse karışmasın.

Genç kız bu sözleriyle valdesinin bazı hareketle-
rini ima etmek istemiştir. fakat bu sözlere hiddetlenen
Nakiye H. kızını fenahalde dövmüş, Semiha Hanım
da bu dayağın tesiriyle kendini balkondan aşağı fırlat-
mıştır. .

iddialara göre kızın annesi intihar hadisesini çok
lakayıt 'karşılamış ve kaldırımlarda yatan kızının feci:
vaziyeti karşısında hiçbir hareket eseri göstermemiştir.
Bu sırada yetişen polisler vasıtasile Semiha H. hasta .•
haneye kaldırılmıştır ll: Son posta: Haziran 25-1931. '
Suçun yüzde 95 i ev ve aile rabıtasız1ığından ileri

geldiğinini kabul edersek, suçluyu tetkik ederken ev ve
ailesinden başka sıkça temaslarda bulunduğu muhitini de
tetkik etmek lazım geldiğini kabul etmemiz icap eder.
.. Binaenaleyh, suçlu çocuğun kendisine mahsus patele-
jik meselelerinİ tetkik ederken ebeveyninin, hemşirelerinin
ve erkek kardeşlerinin sıhhatlerini, ahlaklarını ve itiyat1arını
da tetkik etmekten hali kalamayız .. Çünkü bu gibi ruhi
hastalıkların müsebbipleri kendilerinin olması ihtimali
çoktur. Binaenaleyh bu işlerle meşğul olacak çocuk mah-
kernelerinin ve içtimal müesseselerin memur ve rnernure-
Ieri e . '1' i'v.ı.n ve aı enın azar arı ıle temasa girmekle bir çok
P~:oloJık rneselelerin tahliline yardımda bulunmuş olurlar.
~oyıece tatbik edilecek müsbet tedabir sayesinde çocuk-
arın suç işlemelerine ve islahi hal etmelerine gayret edilir.
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