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Başlarıten

Bu eser Adliye Vekaletinde bazı salahiyettar makam-
ların büyük yardım ve himrnetiyle meydana gelmiştir.
Memleketimizde mevcut (393) büyük ve küçük hapishane
ve tevkifhaneye gönderilen psikolojik (ruhi ) suallere yalnız
200 yakın hapıshane vefevkifhane cevap verdi. Bunların
yalnız (80) inde suçlu çocukların mevcut olduğu tespit
edildi. 80 hapishane ve tekifhanede mevcut 732 suçlu
çocuğa ait malürnat ve tafsilat iki istatistik üzerinde hazır-
lanarak gösterilmiştir.

Eserde psikoloji ve psikoanaliz perensipleri mühim bir
yer tutar ve memleketteki çocuk ıslahhaneleri veya çocuk
uslulandırma evleri ihtiyacı bu noktai nazardan tetkik
edilmiştir. .

İstatistiklerin toplanması ve bunun neticesi olarak eserin
yazılmasına çok yardımı dokunan Adliye ve, meslekleri
dolayısile memleketin muhtelif ve müdeadit yerlerinde
~akimlik ve müddei umumilik etmiş bazı muhterem zevat
ıle memleketi gezmiş 've anlamış dostlarım ve tanıdık
doktorların vermek lutfunda bulundukları rnualümattan
dolayı kendilerine ve suçlu çocuklarla, mahbus ve mah-
kumlara alakası hasebile husus! kütüphanesinde bu rnevzu
Üz.~rinde bulundurduğu bir çok eserlerden istifade etmeme
musaade buyuran Ankara Amerika Sefareti müsteşarı Mister
G. Howland Shaw'ye ve eseri okumak ve tashih etmek
Iutuf, ve nezaketir.i esirgemeyen, kıymetli terbiyecilerden
~.ılaı Aziz Beyemedyunu şukran olduğumu arz etmeyi

ır vazife bilirim.
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edebild~ğimiz ~e ü~erinde uzun müddet uğraştığımız ista- .
tistiklen ve tefsırlen muhtereın okuyucularımıza arzediyorvz.
Bu eserd~ n.~ eski- ~e bir çok hatalara ve felaketlere bais
ol~n (aprıorı) usulü ve ne de kuru nazariyeler vardır.

Takip edilen metot ve gaye hayatidir. Ve teşri h edilen
vakalar bu günün ve yarınındır. .- ilmin ve medeniyetin girdiği ve tarakki ettitiği her

mernlekette cemiyetin her türlü içtimal meselelerile alakadar
içtimal müesseseler de çoğalır. Çünki medeni memleketlerde
yaşayan insanların görüşleri ve idrakları memleketlerinde
mevcut ilim ve medeniyet nisbetindedir. Binaenaleyh orta
Anadoluda mevcut eserleriyle medeniyeti çok eski ve şan lı
olan Türkürt bu günki içtimal dertlerine asri ilmin ve fennin
prensipleriyle çaresaz olması, kültür sahasında asıl Türk
Millet] tarafından atılan hamleleri zindeleştirecek ve kuv-'
vetlendirecektir.

Yirmi küsur medeniyeti sinesinde barındıran ve çok
büyük siyası ve içtimal inkilaplar yapan ve geçiren, yapacak
ve geçirecek bu asıl Türk köylüsü ve şehirlisinin daha bin
müddet için,' ve pek tabii olarak, içtimai kanunların çer-
çevesi dahilinde, değişiklik hazımsızlığına uğraması .ço
muhtemeldir. Bu hazımsızlık içtimai bünye için oldukç
muzir fertleri meydana getirebileceğinden bu günki cemi
yette mevcut balı içtimai ve ruhi hastalıkların teşrihin
ve ittihazı icap eden bazı tedabiri içtirnai bünyemizl
yakından alakadarların nazarı dikkatine koymayı düşündük
Çocuklarda suçu. tevlit eden esbap ve avamili ebevegnin
muaUim:in,ha,kimin, içtimaiuat çinin, polisin ve he
kesin .bilmesi lazımdır. Bu bilği sayesinde suçun ve suç
neticesibvuku bulacak bir çok felaketlerin önü alınmış oıur

Bu: eserde .•takip edilen usul" deductif, dir. 'Bunu
içirıdirki birinci fasılda çok büyük himmetIerle. elde


