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Müessise

Mahkemelerin suçlu çocukların mahkemelerini icra
ederken ve ettikten sonı a, onları tevkifhane veya hapisha-
neye sevk etmeleri çocuk psikolojisi noktai nazarında~
yanlış bir harekettir. Bu gibi çocuklar gayrı. muayyen .bır.
müddet için ıslahhanelere veyahut sanayı mekteplerıne
gönderilmelidir. Burada çocuk, seciy~leri ~e şahsi~etle~i
kuvvetli kimselerin nezaretlerine ve terbıyelerıne tevdı edi-
lir ve çocukta görülecek ıslahı hal ernarelerine göre
«gayrı muayyen müddet'> ya tahdit ve ya~ut da te?:dit e~~lir.
Mahkeme bir çocuğu ıslah müesseselerınden bırıne gon-
rirken: "Oğlum, işlediğin suçtan dolayı seni hapishaney.e
göndermek yahut cezalandırmak lazım gelirs.e de ~e~çlı-
ğirıe merhameten, ve yahut bulunduğun muh~t v~ vClzıye-
tinden dolayı, yahut bu güne kadar ahlakı ÇOK eyı olara.k
tanındığından seni muayyen, (veya gayrı muayyen) ~ır
müddet için ıslahhaneye ve senayi mektebine göndereceğız.
Bu müddet zarfında eyi hareket edersen, seni affederiz ve
künyen temiz olarak bulunduğun müesseseden çıkarsı?;
yok, sui harekette bulunur ve bulunduğun müessesenın
nizamnamesirıe ve memurlarına itaatsizlik edersen, ozaman
mahkeme seni suçundem dolayı mahkum eder ve cezanı
verir tt, der. . .

Çok nazik dakikalarda bir az sert fakat peder kalbıle
-hakim 'tarafından söylenecek bu kabil sözlerin çocuğun
dimağında müsbet bir tesir yapması muhtemeldir. Hakimin
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sarfettiği bu sözler, çocuğa çok mühirn bir vaka karşısında
kaldığını anlatır. Ve gönderileceği müessesede ciddi hareket
etmek mecburiyetini hissettirir. Aksi takdirde, istenilen ve
beklenilen netice elde edilemez.

Mahkeme çocuğun suçsuz olduğuna kanaat getirdik-
ten veya muayyen müddetini ıslahhanede geçirdikten
sonra çocuğu şu şerait dahilinde serbest bırakabilir: Çocuk
bazı yerlere gitmekten ve bazı şahısları görmekten mene-
dilir, Yahut hırsızlık dolayısile ıslahhneye konmuş ise,
eşyasını çaldığı kimseden afdilemesi veya çaldığı şeylerin
iadesi çocuktan rica veya talep edilir.

Hapishaneden ve ıslahhaneden çıktıktan sonra

Yapılan bütün masraf ve zahmetlerden sonra iş bul-
madan salıverilen çocuk, büyük zahmetlerle ve masraf/arla
meydana getirilmiş fakat ihmal edilmiş bir abideye benzer.
Bir kaç ay veya bir kaç sene için hapishanede veya mü-
essesade kalan bir çocuğun bütün hüsnü niyyetIerine
rağmen, eski vaziyetine düşmesi mühtemeldir. Zira muhiti
yabancıdır, ve kendisine maddi yardımda bulunacak kim-
sesi yoktur ..

Hapishaneleriri ve ileride açılması ihtimali kuvvetli
<olan bu nevi müesseselerin nazarı itibare alacakları.nokta,
hapishaneden ve müesseselerden çıkan suçlu çocuklara iş
bulmak, işe yerleştirmek ve hayatlarını içtimal müesseseler
vasıtasile takip ettirmektir. .

fakat" bunun hükümete müthiş bir masraf açması
ihtimalini ileri sürenler de olabilir. Mamafı açık ve salim
bir fikirle di.şürıüldüğü zamarı hapishane müddetini ikmal
ederek cemiyetin içine işsiz salıverilen mahkumların yap-
tıkları ve işledıkleri cürümler dölayısıle' merrdekete ve
devlete daha pahalıya malolduğu görülür.


