
Viii
FuhuŞ ve 'fuhşe teşvik suçu

Ankarada selahiyettar ve kıymetli bir daktorumu
göre bizde fahişeler dört sınıftır:

1 Sokak fahişeleri;
2 Rarıdevu evlerindeki fahişeler;
3 Barda calışan kızlar;
4 Köylerde seyyar fahişeler.

1 - Sokak fahişeleri

a - Sokak kızlarını teşkil edenler, köylü kızları v
şehirde kimsesiz kalmış çocuklarıdır. Bunların ya aptallı
larından veyahut cinsi hayat hakkındaki büyük cehaletl
rinden dolayı başlarına bir kaza gelir. Bu nevi cinsi kaz
lara uğrayan köylü kızlara köyde hayat hakkı kaİma
Mesela, Yozgat köylerinden birinde 14 yaşında teni bey
ve bünyece inkişaf etmiş bir kızın başına gelenler şaya
dikkattir. Kızcağız ayni köyün hali vakti yerinde ağaları
dan birinin evinde çalışırken, arasıra ağanın çobanın
yemek ve ekmek getirirmiş. Bu kız bir gün bir kaç arkad
şile beraber çobanın yemeğini alarak köyden çıkını
Davarda "çoban'kızı yakalamış ve pek uzakta olmıy
dereye inerken kızın bikrini izale etmiş. Yol arkadaştı
eden kızlar, korkularından seslerin çıkarmamışlar, 4fak
köye avdet edince mesele köy halkına aksetmiş. Ağa kı
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kuvmuş, kızın abası mahkemeye müracaat etmişse de
çoban bikrini izale ettiği kızı zveceliğe al raktan istirıkaf
,etmrşve hapse atılmış. Kızın köyde kalması, köy delikarı-
lılartm baştan çıkarır ve aralarında nifak sokar korkusile
bir yolunu bulup köy heyeti ihtiyariyesi tarafindan kız
Köyden uzaklastmlrnış, ve Ankaraya gelmiş. Ankarada
evvela hamarn önünde birisinin evinde hizmetçifiğe oirerı> o

kız 'bir zaman orada kaldıktan sonra birisile cinsi temasta
,bulunduğu anlaşılarak kapı dışarı atılmış ve sokağa düş-
müş. Sokakta bir gün polisin eline düşerek muayene neti-
«esinde hastahkh olduğu anlaşılmış ve zührevi hastahane-
-sine 'sev'kea1lmiş. Kız tabiaten müsrif olmadığından, çok
sade 'bir hayat yaşa : akta bulunduğundan hastaneden
-çıkınca tekrar hizmetçilik edeceğini söylemektedir. Mamafi.
(bu kızı-n hastaned en çıkarçıkmaz girecek kapı bulacağını
'kim ternin edebiir? Ve bulamadığı taktirde eski hayata
avdet etmek mecburiyerinde kalmayacağı ne malum?

lı - Köyün fakir bir ailesi kız çocuğunu kasaba veya
-şehirdeki ailelerden birisine hizmetçifiğe verir. Köylü ana
baba kızlamnın eyi bakılacağına dair bir çok teminat
aldıktan 'sonra göz yaşlan içinde şehir ailesinin yanrndan
ayrılırlar ve köylerine avdet ederler. Bu Kövlü kız za-
manla evvelft hanımın müstamel, fakat modern, yani
şeh rli elbisesini ' giyer, zamanla itiyatlarından vaz geçer
ve ,köy hayat ve anansından sıyrılır, ayrılır. çarşıya gön-
denlen bu 'kız kendisi gibi hizmetçilik eden kızlara. tesadüf
eder, bunlarla arkadaş olur. Evvela maaşlar sorulur ve
_arkadaşlık· 'kuvvetleşince gezintilerden ve aşktan bahsedilir.
'Bu kızları naştan cıkaran ekseriyetle şoförlerdir. Bunlar
kızlara gezintiler vaat ederler ve otomobillerinde o-ezdirir--
ken ;birgün 'faka bastırarak kızlıklarını berbat ederler ve
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bii- müddet yanlarında tutduktarı sonra bjr otomobil" ge-
zintisinde otomobilden indirerek sokak ortasında birakırlar
ve yahut tutdukları odalara bir daha uğramiyarak kendi-
lerini bilmecburiye bıraktırırlar. , " ,

Bu sınıftan madut kızlara hizmetçilik ettirmek güçkşir.
Onlar hayatın gidişini pek kestirmedikleri için bu nevi

.hayattarı bir zevk duyarlar ve eyice sokağa düşerek sokak
fahişesi olurlar.

, c - Sokak fahişeliğine düşen daha başka tipler:
Bilfarz. İ~tanbulda oturan bir aile: yüksek bir asker, olan'

aile reisi muharebede şehit düşer, karısı ve küçük kızı
ihtiyaç içinde kalır. Anne' kızını Darüleytarna verir, kerı-
disi de sukut eder. Kız mektepte çalışır", mııvaffakiy~t!e,
sınıfları geçer ve, birgün bu müessese kızı bir, şoförle
evlerıdirir, ve şöförün anadoludaki memleketine dönerler.
fakat çok geçmeden şoför ölür ve bu güzel kıza ~öz
koyan Kayseri gençlerinden ikisi kızın evini basar, kız da
bunlardan birisinin metresi olur. Tabii bu hayatı çok

devam etmez; bir gün kız Ankaraya gelerek anasııiın
Çankırıda açmış olduğu umumhaneyi işitir ve görürsede
tamamile silinmemiş aile ve bilhassa baba his ve gunıru,
kızı buradan uzaklastırır. fakat bütün bu hüsnü niyete
raörnerı hunhar muhit ve teskilats.zlık kendisini çamur-

b >

[ara ve pisliğe fırlatır, ve böylece o da cemiyetin kur-
banlarıcrasına karışır.

, Buna benzer bir yüzbaşı kızı vardır. Bu kız Çapadaki
Darülrnuallimatta okumuş ve son sınıfa kadar gelmiş. Bir
sa~hoş babanın ve uvey validenin yanında kalmış. Zamanla
uvey validesi ölmüş kendi de büyük anasınin ve büyük
babasımn yanına gitmiş. Büyük babası maarifili yetiştirmiş
olduğu kıymetli bir zat imiş. Şık giyinen 'arkadaşlarının
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hali kendisini de cezp edince aynı hayatı yaşamayı' arzu
eden kızcağız, babasının sarhoşluğu ve büyük babasının
mali iktidarsızlığı bu arzusunu kuvveden file çıkartamadı-
ğını görür. Nihayet bir gün tanıştığı tayyarecilerden biriyle
kaçar ve aralarında yapılan bir nışanla Beyoğlundaki
husUS! otellerden birinde on beş gün kalırlar. fakat bu
müddetin sonunda genç tayyareci ortadan kayipolur, kız
da her türlü elbise ihtiyacını temin etmek üzere kendi
vücudunu satmaya başlar. Günün birinde Ankaraya düşer
ve karısı çok geçkin bir Ankaralının elinde kalır; bu adam
kızı bir ay kadar evinde hapis ettiktensonra ona hastalık

.aşılar, Bunun üzerine kız evden kaçar ve polise haber
vererek hastaneye getirilir.

'3 ve bsınıfındaki kızların sırkutunda cehalet, fakru .
zaruret ve ihtiyaç arnil olmuştur. c sınıfındaki kızların
düşmesine ise, ihtiyaçtan fazla ailenin bozukluğu, terbiye-
nin kıtlığı ve genç kızların zavahire karşı olan kuvvetli
-meclubiyetleridir.

2 - Randevu Kızları:

Sekiz yaşında iken anasını ve dokuzunda babasını
~aYbeden ve on dördünde zührevi hastalığa tutularak ha-
la taravetini ve güzelliğini muhafaza eden 16 yaşında
zavallı ve bikes bir kızı tasavvur ediniz, Bu narin, fakat
betbaht kız Geliboluda doğan orta halli bir arabacı kı-
zldır A k d' ' ." . r a aşıyle beraber Istanbula gelen bu aenç kız
h:~~evi . hastalıklar tedavisi ~Ie meşgul bir doktoru~ yanına
i v etçılıge gırmış, orada bır sene kalmış ve boğaz tok-
k~1:na çalı~mış. .~~kar olan bu do.kturun yanında f~zla

rnayacaglıl1 gorunce çıkmış ve bır askere tesadüf et-
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miş. Bu asker kızı akrabası diye tanıttığı bir kadının
yanına getirmiş. Burada üç gün beraber kalmışlar. fakat
üçüncü günü asker ortadan gayip olmuş ve kız da oradan
konlarak başka kimseletle taııışmış. Bir müddet yeni ta-
nıştığı iki kız ve iki erkekle bir arada kaldıktan sonra
bir gÜ!1 ara arında kavga çıkmış ve bunlardan da ayrılmış.
Ve nihayet tanıdığ erkek arkadaşlarından birisine tesadüf
ederek randevu evine gitmişler ve erkeğin tavassutu il
Ankaradaki randevu evlerinden birine getirilmiş.

Randevu evleri bu zavallı ve düşmüş kızları (10) liray
müşterilerine gönderirler. Bunun beş lirası mutavassı
diye geçinen ve randevu evin kiralayan veya tutan kadını
hakkıdır. Kızın eline beş lira geçiyorsa da bunun (1) liras
çamaşır, (1) lirası yemek parası, (i) lirası hizmet parasıdı
diye mutavassıt kadın tarafından alıkonur. Binaenaleyh h
vizite için kızın eline bir liradan fazla para geçmedi
iddia edilmektedir Bu suretle çalışan bir kız ilelebet ra
devu evlerinde yaşamak ve mutavassıt kadınlr nrı sermay
olmak mecburiyetindedir. Bu kızların geceleri ve gündü
leri yoktur. Söylendiğine nazaran randavu ev sahib
evden ayrılmak isteyen kızları polislerele tehdit ettirirmi
Bunlar şehrin ve hatta memleketin büyüklerini tanıdıkları
ve her hangi bir müşkilat karşısında onlardan daima mu
venet ve himaye bekleyebileceklerini ellerindeki kızla
anlatmayı mesleklerinin bir icabı bilirler. Bunu yapmak
arasıra hırçınlık yapan ve kaçmayı tasavvur eden serrna

L· ,

kızlara, kendilerine itaat etmesini öğretirler.
Bazı yaşlı kadınlar isbnbuldan Ankaraya sırf ken

çocuklarım beslemek ve büyütmek üzere geliyorlarm
Bunlar 'Ankaraya kısa bir müddet için gelirler ve k

, ı

derecede para yaptıktan sonra İstanbuld ı tanıdık ve
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akrabaları na bıraktıkları çocuklarının yanına avdet ederler--
miş. Ankarada kaldıkları müddetçe ailelerine ve çocukla-
rına memurluk, muallimlik veya daktiloluk 'ettiklerini
yazar~armış .. Bu yaşlı kadınların bazıları Ankarada para
var dıye fakır kızlardan bazılarını igfa ederek getirirler..
Bu suretle çıkmaza viren bu kızların düştükleri . d t

I
to> U en gır ap an

kurtu malarına da imkan yoktur.
~unlardan '~aşka kendi kendilerine çalışan kızlar var-

dır ~I, ~u.nlar bır zaman randavu evlerinde çalismışlar ve'
geçımsızlıkten dolayı bir yolunu bulup evlerden ,. .. . '. ayrı mış-
lar ve serbest otellere ıltıca etmişlerdir. Bunlar serbest
çalışara.k para yapmaya uğraşnlar. fakat bu gibiler polisin,
nezaretı altındadır/ar.

3 - Bar kızları: ,

Bar kızıarı~da san'at namına bir şeyaramamalıdır:
B.u~lar ~ah~ zıyade kendilerine bir san'afkar süsü vererek
gızlı fahış:lık. ~apan ve kibarane geçinen kimselerdir ki, ya
sokak fahışelığı yapmış veyahut randevu evlerinde bulun-

muşlardır.

. Fu~şu.n ekseriyetle fakru zanıret ile ihtiyaçtan ve bikes-
lık~en ileri geldiğini kabul ve tasdik etmekle beraber ço-
~ugun. hayatında hüküm süren bir sergüzeşt ve tec~ssüs
oevresı

v

me~~uttur ki bunun hayatta çok mühim bir rol
i ynadıgını ıtıraf etmek mecburiyeti vardır. Bazı delikanlı-d: ve genç kı.zlarda bu sergüzeşt ve tecessüs devrelerinin
bu ha. .kuvvetlı oluşları ve. k~d.ınlık ile erkeklik hislerinin
k gıbı ahvale rneyda n verı/dığı, fuhuş hayatına atılanlarm
ısm, azamının 12, ile 20 yaşında .olmalariyle sabittir,
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4 -- Köylerde seyya fahişeler:

Son zamanlarda bazı vilayetleriri köylerinde kız kaçır-
ma ve kadın oynatma adetlerinin yerini tutacağı iddia edi-
len yeni bir adet peyda olmuş: Köylerde seyyar fahişeler..
Köylü delikanlılan bu gibi kadınlara evvela kasaba veya
şehirlerde tesadüf eder ve bir arabaya veya otobüse bin-
direrek köylerine getirir er ve kışın köyün kenar-evlerin-
den birinde kapatırlar, yazın da yaylaya yahut ovaya ve-
tirerek içerler ve eğlmirler, ve bir müddet eğlendikten
sonra bu kadını diğer bir köyün delikanlılarına bir 'miktar
para mukabilinde satarlar. Bu suretle bir köyden öbür kö-
ye, köy delikanlılarına ciro edilir.

Bu gibi kadınların iki köyün delikanlıları arasında
kavga çıkmasına ve silahların patlatılarak jandarmaların
müdahelesine sebp oldukları da söyleniyor.

fuhşun ekseriytlegenç yaşta ve bilhassa anasız baba-
sız ve hamisiz kalmış genç kızlarda başladığı günden güne
etraflı birsurette tavazzuh etmekte ve daha müsbet bir
tarzda meydana çıkmaktadır ..

Zuhreviye hastanelerinde yatan genç kızların, bu fasıl-
da muhtasar geçtiğimiz hikayeler ve Aka Gündüz Beyin
"Bu Toprağııı Kızları" adındaki eserinde kuvvetli bir
anlayış ve tahlil ile tasvir ettiği hikayelerle cürürn ve suç
.işlemekte olduğu gibi, fuhşunda, elzem ve zaruri sihhi ve
cinsi terbiyenin verilmemesinden, harnisizlikten, berbat ve
sukut etmiş bir muhitten ileri geldiği sabit olmaktadır.

Aka Gündüzün « Bu Toprağın Kızları> ismindeki
romanında konuşturduğu 16 yaşındaki Masumeyi okudu-
ğunuz zaman göreceksinizki Masume daha çocukken ana-
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sını babasını- kaybediyor ve komşusu zenoin bir ailenin
çocuğu ile sevişerek tarla ortasında sukutun ilk hatvesini
atıyor. Atılan bu sukut hatvesinden sonradır ki her uğra-
dığı eğlence yerinde hayatla istihza ve hayatı istihkar
edici sözler kullanıyor. Bu suretle onu sokak kızlığına
indiren cemiyete karşı ruhan isyan ediyor.

Ayni eserin «Salon Kızında» ahlaken düşkün bir paşa
karısı tarafından evlatlığa alınan ve zamanla sahte parlak
bir muhitinevvela cilvelerine kapılarak ve alıştırılarak
d~ha sonra da itile kakıla, yani sukuta mecbur edilen gen~
bır salon kızının hayatı tasvir edilmiştir.

«Kendi kendisinin Kızında» ise Aka Gündüz anasız ve
babasız kalan mektepli genç kızın hayatını hikaye eder:

Anasız babasız " Sanı" halasının tokatları, halazade-
si~~n çimdik!e~i iç!nde ve aç karnma ders çalışmakyetiş,
m~7~~~u~ gıbı b.~r..Serkıl

v

Doryan Beyi, ve' bir mektep
müdürünün tecavuzune ugrayarak mektep değiştirdi has-
taha~~. de?iştirdi, ve nihayet yedi senedenberi tanıd:ğı ve
sevdıgı nışanlısı genç doktorun şehvetine kurban oldu.
Daha sonra, iblis düşüneeli bir teyze hanımın evinde tu-
zak k,urularak zenğin Mim. Kaf Beye peşkeş çekildi.
. . Bıkes genç Sara düşdükçe düştü... ve döğrula bilmek'
ıçın sarf ettiği bütün gayretlere rağmen mükafat olarak
;a~u~ ve n:ıerha~et p~rde~i arkasında cemiyette işleyen
ehırlı makınelerın zehırlerı ruhuna işledi ve makinenin

topaçIarı da başına indi.
Iıya Z~~anla kızlıktan, toyluktan ve tecrübesizliktcn kadın-
Sg 'yuks~len ve hayatın acı taraflarını gören ve tatan
ı:ara ~ın ınsanlı~ hisleri yerine intikam hisleri kaim oluyor.
vev~nı~or, ve bır e.vIi.k.a~ınoıa:rak etrafında bulunan evli

ekar erkeklerle ılerısını düşünmederi kendini) vücudunu
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·1 1 b 'e bu suretle hasta ve intikamcı-venyor, aı e er ozuyor v

.ruhunu teskin ediyor.
İşte Aka Gündüzün cemiyetin günahlarını tahlil eden

şah eserinin sonuncu hikayesi: "Bu topra~ın .kızı" Bu
'hüriyet ilan edilmezden evvelki, z~n:ıanz. ~ıt pır. va.kadır.
.Mitletin ve memleketin idaresi ellerıne tesltm edılmış ca-
navar kimselerin henüz çarşafa girmiş iyi bir ailenin ma-
.sum kızına kurdukları ahlak tuzağı ve zamanla insanlıktan
çıkan bu ana kalpli . kadının intikamcı ruhiyle Işlediği

.cinayettir .
,Mekteptalebesi iken daha kızın bir polis komiseri

. tarafından takip edilerek velinimeti paşaya peşkeş ceke-
'bilmek için kızıaşk mektupları ile iğfal etmesi ve b!r gün on~
eöbekli paşa hazretlerinin·· menfur zevkine teslım etmesi;
~hemşire sini, kızını ve ailesini seven ve milletin yükselmesini
arzu eden ve bekleyen her ferdi,bu sahadaki içtimai teşkilat
sızlığın neden bu kadar .uzadığr ve, bunun daha ne. za-
-rnanlara kadar böyle devam edeceği noktaları üzerınd
,düşündürmemesisi kabil değildir.

Hiçşüphe yoktur ki en sağlam milletler, aile ocaklar
-sağlam olanlardır. .Binaerıaleyh . sebepleri müteaddit v
muhtelif olan fuhşun önüne geçerek cemiyetimizi dah
'sağlam ve kuvvetİi prensiplerle tarsin edebilmek için ha-
misiz kızlara; çalışan kızlara ana kalbini ve koılarını aça-
cak ve ana şefkatini his ettirecek ve verecek kuvveti
teşkilata ihtiyaç vardır. Bu içiimai teşkiltilz büyük [eda .•
ktirlıklarla cemiyetin menfaaii için- bir an evvel meg
dana getirerek birisini hamisiz ve şurada burada çalı

.şan genç kızlara, diğerini de [uhşa atılmış çocukl
.kadınların çocuklarına tahsis etmelidir.
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Bir T edabir:

Türrkiyc Cümhuriyeti Sıhhıye Vf: Muaveneti lçtimaiye
Vekaleti neşriyatından George Spart Lukette, A. B. M. D.
ve Harold Farrısworth Grat, B. S; M. S; Gr. P. H. ın
telif ettikleri « Sıhhat umumiye idaresi esasatı » eserlerindeki
Emrazı Zühreviyeden T evekki Çareleri bahsında ve sahife
340-346 da şu sözler şayanı dikkattir.

(; fuhşun iyi teşkilata malik ve haylı tevcssü ve intişar
etmiş bir san'at olduğu pek az kimselerce takdir edilmek-
tedir. Bu kadar vasi mikyasta bir ticaret şüphesiz ki kendi
başına büyümez. fahişelerin hemen hepsi kendilerinden çok
daha yüksek mevkideki kadınlar veya erkekler tarafından
istihdam edilmektedir. Her hangi diğer bir şubei tica-
rette olduğu gibi, bu fuh.ış tüccarları da' erkekle-
rin rağbetini teşvik, ıçın akla gelebilen her çareye,
her kurnazlığa. müracaat etmekte, aynı zamanda evlerine
yeni sermayeler tedariki için daima müteyakkız bir halde
bul~nmaktadırlar ki, bu cihet seyyiat defterlerinin 'en kara
sahıfasını teşkil eder. Hiçbir kadın fuhuş hayatına kendi
arzusu ile atılmaz, yahut ta pek nadiren bir kadın bu mes-
leği istiyerek ihtiyar eder. Zavallı fahişe, ekseriya, kendisi-
ne cinsiyet hakkında sıhhi bir terbiyeyi reddeden < süküt
siyaseti» nin nim masum bir kurbanı olur ve bilrnediöi bu
ahvalin zebunu olunca da tıpkı bir cüzamlı zibi cemivetiri
~a~icirıe atılır. Bu kızların birçoğu dimağen °malul .; ah-
I~kı kararlar ittihazından acizdir; teşkilatı içtimaiyenin ih-
tımamma muhtaçtır. '

Bu kadar vasi bir ticaretin kolayca sukut etmiyeceği
de bedihidir. fuhuştan en çok irat temin edenlerin mun-
tazam teşkilatı olduğu gibi bu gibiler birçok idari teşki-
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latın da himayelerini temin etmişlerdir; Kendilerinden in-
sanların daima fahişelere muhtaç oldukları ve olacaklar'
müddeiyatı sadır olduğu gibi bu fenalığın önüne geçmek
için sarfedilen bütün gayretler dahi bunların yüzünden
akamete duçar olmuştur.

Şu halde, fuhuş hakkında ne gibi bir tedbir ittihaz
edilmeli ? Harbı umuminin bidayetinda Amer.ika askert
sıhhiye dairesi reisi M. ~Go.rgas ), (~!iarp yarala.rı.nı.n. t~.
davisi ile ernrazı zühreviyenin tedavısı arasında bırını inti-
hap edebilecek fırsatta bulunmuş olsa idi, Emrazı Züh
reviyenin .gerek millet gerek ordu efradı için derkd

. olan netayici tahripkaranesine binaen, hastalıkları
tedavisini tercih edeceğini» beyan. etmişti. Müşarüniley
vasi tecrübesi itibariyle bu Hastalıkların, düşman ateşin
den çok daha ziyade tahripkar olduklarını çok
tan takdir eqlemişti. Bugün mevcut olup mevki i tatbi
bulunanEmrazı Zühreviye Mücadele Teşkilatı dahi orduy
bu hasthktan vikaye etmek için ittihaz edilen tedbirlerde
doğmuş ve birçok memaliki ecnebiye mütehassısları tarafı
dan tetkik edilırken bütün dünya için örnek olarak kabıi
edilebileceği söylenmiştir.

Bu planın esası, fuhşun bilkaydüşart, izalesidir, ~
bapta bütün memurin. ve devairi resmiyei mahalliyenı.
iştirakini temin edecek ve hiç bir kaçamağa meydan verını
yecek kanunların neşri icap etmektedir. Bu ~ususı . .A:ın~
rikada bir çok eyaletlerde kabul ve tatbık edilmişti
Umunıhaneler sededilmiş, bu maksada tahsis edilen e
vali menkuleye vaz'iyet edilerek fahişeler ile bunla
istihdam edenler, hatta bunlar ile alakadar ve münas
bettar olan erkekler dahi nezarethaneye veya hapishaney
konulmuştur. Fuhşa su1ük etmiş olan erkekleri de ayne
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kadının maruz kaldığı cezaya tabi tutmak bu hususta ol-
dukça yeni ve müterakki bir hatvedir. Bunun çok haklı ve
adilane bir muamele olduğuna da şüphe yoktur.

Bazı eyaletler, fuhuş kanununa muhalefetten dolayı,
tevkif edilen erkekleri ve kadınları mahkemei sıhhiye daire-
sine tevdi eder. Bunlar, orada karantineye vaz edilerek:
muayene ve tedavi edilirler ve hastalığı başkalarına bul aş-
tıracak bir halleri kalmadığı zaman, haklarında lazım,
gelen hükmün verilmesi için tekrar aynı mahkemeye iade
edilirler. Diğer bazı eyaletlerde tedavi, mevkufiyet zama-
nında tatbik edilir ise de, bu doğru değildir; çünkü,
ekseriya müddeti mevkufiyet, hastayı gayrı sari bir hale
getirecek kadar uzun olmiyor. Diğer taraftan, sirayet işi"
de tecrit ile hapis arasında çok farklı tesirler yapar, hapiste:
sirayete okadar riayet olunmaz.

Diğer mantıki bir usul de kadınlara iş öğretip m aişet-
lerini tedarik edebilmelerini temin etnıek ve bu yoldam
ıslahları tarikirıe gitmektir. İş öğrenmiyenler ya daimi bir
surette ıslahhanede muhafaza edilir yahut da çiftliklerde
veya sair müesseselerde yerleştirilerek cemiyete tehlike: iras
edemiyecek bir halde bulundurulur.

fahişeleri, maişetleri cihetini nazarı dikkate a['-
madan, şehirden çıkarmak, başka bir yeıe nefi eyle-
mek, kendi bahçesindeki' süprüntüyü komşusunun
bahçesine atmaktan başka bir şey değildir,

'v. ~u planın mucip olduğu masrafı beleğanmabelağ öde-
dıg~ .ınkar edilemez. Tecrit edilen' ve gayrı sari bir hale
~~I~ı1en ~:.r f~h!şe ~astal.ığın sirayeti ihtimalini bir derece

kis ettıgı gıbı sırayetın, bilhassa Firengi sirayetinin
:enfi ise yalnız bu .günkü nesil üzerinde değil, aynı 13-

anda gelecek nesiller üzerinde de büyük bir tesir İcra

5
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eder ve bundan yetişen çocuklar dahi menfur ahlaksızlığı
böyle alen! bir' ~urett~ i~.rasına şahit ~lma~la~. . .

Fuhşe karşı mücadele planına bıttabı bır ç~k ıtıraza
-serdedilecektir. Bu itirazların cevapları rnukni dehller serd
suretile verilmelidir. Bu itirazlardan birincisi, umumhane
lerden mahrum kalınca, erkeklerin gizli bir surette cin
.arzularını tatmine çalışacakları iddiasıdır. Oıda kada
müessir ve hakim olan bir ihtiyacın kol ay kola
tenkit edilmiyeceğini bizde kabul ederiz. Fakat, Lah i
ler ve onları istihdam eyleyenler bu arzuy~ kolaq
tatmin ve men/aat/arınz tezyit etmek ve insanlarda
aşağı ihiirasatı uyandırmak için elden gelen h
-oasıiaqa müracaat ederler ki işte her şeyden eoo
bu suni ıahrike nihayet verilmek icap ede
Birde cinsi arzunun kolayca tatmin edilmiyeceği
bilmek bile bu arzuyu bir dereceye kadar tahdit eder.

Bazıları iahiseleri muayyen bir sahaya yerleştirer
muntazam maayeneye tabi tutulmaları usulünü teklif
miş1erdir. Bu suretle muayeneye tabi tutulan bir çok
dınlar yine hastalığa tutuldukları görülmüştür. Bu k~dı
her <Yün kabul eyledi ği erkeklerden maruz kalabılee
siray~tlerin adedi düşünülürse bunun başka türlü olması
ihtimal verilemez. Hatta bir. şehirde duçar oldukları Ernr
lühreviyeyi tedavi için hastahaneye alına~ ~ırk ka~t
hastalıktan ari olduklarına dair evvelce kendılerıne verıl
olan vesik~lardan bazılarının istirdadına lüzum hasıl olın
tu. Bu bapta ' şayanı dikkat bir cihet dahi bu vesikala~
bazılarının oldukça meşhur etibba tarafından veril
olması idi. Diğer taraftan, böyle bir vesikayı gören erk
lerin kendilerini daha kolaylıkla hastalığa arz edecek
de i~kar edilemez. Binaenaleyh, Emrazi Zühreviye Müead
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ıplarrı mucibince fahişelere bu gibi vesikalar itasını katiyen
111enetmelidir.

Diğer biritirz ·da esnaf fahişelerin ortadan kaldırılma-
ları ile amatörlere yine hiç bir şey yapılmamış' olacağı ve
.() zaman bu srruf fahişel.rin daha mühlik bir hastalık men-
bai teşkil edebilecekleri keyfiyetidir. Halbuki amatör fahise-
lerin de hastalığa sebep verdikleri takdirde tecrit edilip,
tıpkı esnaf fahişeler gibi müessir bir surette tedavi edil-
me!~ri. kabildir ~U gibileri arayıp bulmak o kadar kolay
degıl ıse deeyaletler bu hususta dahi pek ziyade muvaffak
olmaktadır. Askeri ve mülki idarelerin iştiraki ile hararzah-
lar civarındakibir çok amator fahişelerin tecridi kabil 01-
d~~u gibi bu e:ıerin miielliflerindcrı biri garbi eyaletlerden
bırınde bu nevı kadın lardan bir çoğunu keşf ve tecride mul
vaffak olmuştur. .

Mamafih, hastal~.ğı~ şiddeti ve amatör fahişelerin aranıp
bulunmalarında muşkılat bertaraf, bu gibilerin aşılayabile-
cekl~ri erkeklerinnihayet. haftada biri veya ikiyi tecavüz
etmıyeceği de nazan itibare alınmalıdır. Esnaf fahiseler ise
gecede bir çok .gafilleri aşılayabilir. Bu aşılama rakkamları
a~~s.ı.ndaki. fark. ~astalığ1n tevessünü temin eyleyen en
?~lyuk bır arniidir. Bu itirazlardan başka, daha bir çok
ıtırazlar dermeyan edilmekte ve bu itirazların bir kısmı
~a~ikaten samimi olduğu halde kısmı. azamı fuhuştan
~s:ıfade edenler tarafından ileri sürülmektedir. Bütün bu
ıtırazıarın esaSS1Z ve temamen gayrivarit oldukları müca-
dele planırnn hiJfi-j,1tatbik edilmiş olmasile sabit olmuştur.
~a~ta1ığın rıetayiç ve vahimesinden çekinme yahut suuk
bır ıd i' . ikar ea ızı:n ıın:~'11Ian hastalığa arz nefseylemekten mene,
( i gelrniyeceğinı kabul ve takdir etmeliyiz. Doktor
Stokz)'un de eserinde tavsiye ettiği gibi, her memlekette
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gençlerin mükemmel bir surette terbiye edilm.elerine, v
bedenin daimi bir idmana ve mümareseye tabı ol~asın
yüksek meiküre edinilmesine istinat eden ahlakı bır ha
vücuda getirilmesi icap etmektedir.

Ebeveyin çocuklarına daha bu hususta ilk r":
sormaja başladığı zaman, cinsiyet hakkındak~ malü
matı esasiyeyi telkin etmelidir. Bu müterakkı asırd
çocuklarını bu hususta habersiz ve cahil olarak yetiş
tiren ebeoeqne büyük bir mesuliyet tereiiiip eder. Bunla
çscukların cahil olmaları ile ~asum ka~acakl(lrın
zannederler; halbuki. çocuklar ıle temas edıp bunları
ruhi ahvali~e uakıf olanlar bu nazariyenin hiç de doğ:
olmadığını bilirler. Bugün hemen her~es. mektep
yahut oyun esnasında i.şittiği a~laksızca sözlerı ~aıma hatır
lar. Buna rağmen,· yıne kendı çocuklarının boyle şeyler
şahit olmadıklarını ve olmıyaca~lar.ını zan eden a~a ba~
mevcuttur. Şu halde, çocuğun cinsiyet hakkındakı malu
matı ahlaksız muhitlerde iktisap etmesine meydan. ver
mekten ise çocukları bu bapta doğru ve sıhhi malümat il
techiz ederek yetiştirmek çok daha muvafık oım~z ~ı
çocuğun bütün malumatı her hanği bir suretle ıktısa
edeceğini inkar edecek kadar aşikar bir bedahet tasavv
edemeyiz. (Meseleyi çocuklarına ne su~etl: anl~tacakla.
hakkında 'tereddüt eden ebeveyne Hılmı Malık Beyı
Çocuk Ruhu ve Terbiye eserini tavsiye ederiz.) .

Evde başltıjan bu tahsiler mekteplerde da~ı ~e~a
edilmelidir. Fiziyoloji ve hıfzıssıhat derslen. cı~sıy~
meselesini izah etmekle beraber çocuklarda hıç bır hı
ve tecessüs uqandırmaz- Tenasül vazifesi vucüdün ve d~
mağın tekamülü için elzem ve tabii ne~vünümanın b!,
safhası olarak izah edilir ve bu suretle ilerde t~şekkU
edecek ahlaki mefkürelere bir esas vucude getırılmış olu
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Hu telkinata insanın müteaddit teakkul ve neşvünüma saf-
nalarında dimağda esaslı bir mevki verebilmek için (kili-
sanı n ), içtirnai cemiyetlerin ve hükümetin müştereken
hareket etmeleri icap eder. Daha yaşlı erkek ve kız çocuk-
larına, kabiliyet tenasü1iyelerindeki en büyük idealin aşk,
izdivaç, yuva kurmak, babalık olduğunu, binaerıaleyh yu-
vayı metin bir surette kurmak ve yavruları alilolarak
yetiştiı memek için bu kabiliyeti her türlü tehlikelerden vıkaye
etmek lazım geleceğini tefhim etmeliyiz. Bu gıbi vesayanın
ne kadar müessir olduğu memleketin her tarafında, tali
mektep talebesi tarafından icra edilen «Sıhhatte Olmak»
resmi geçitlerinde daha eyice anlaşılır. Bu hususlardaki
faaliyet gittikçe tevessü etmekte olduğundan yeninesiin
hayata gözü daha açrk olarak atılacağını şimdiden tahmin
edebiliriz.

Maamafi, en eyi bir tahsil ve terbiye bile bir erkeği
veya kızı hastalığa maruz bulunmaktan her zaman vıkaye
edemez. Sıhhati yolunda bir bedenin her hangi bir suretle
sarfiyatta bulunmak ihtiyacını duyması zaruridir. Binaeri-
aleyh Emrazı Zühreviye Mücadelesinde, bedenin bu
mübrem ihtiyacını tatmin için sıhlıi sporlar ve eğlence-
ler tertip ederek hem vücudu, hem dımağı işğa! etmek
'Vebu suretle çocukta tenasül hakkında mariz düşünce-
ler peyda olmasına mani olmak dahi lazımdır. Bu kabil
teş~ila.t, bilhassa hayatlarını kazanmak için şehirlere
dQgıtzlmış ve ucuz odalarda veya pansiyonlarda yaşa-
ın~ğa mecbur olmuş, ekseriya arkadaşsız, daüssilaya
b.ııptela ve her türlü tehlikelere maruz kalmış olan
znlerce erkek ve kızlar için elzemdir. Bu işin ehemmiyeti

~kv:Yor~ta tetkika!ta bulunan müfettişler tarafın~an ~a
a dır edılerek tavsıye olunmuş ve her yerde tatbık edıl-

~esi, hatta ~üç~k kasabalara ve köylere bile teşmil olun.
ası pek faıdelı ve mübrem görülmüştür."


