OSMANLI DEVLET~'NDE TANZIMATTAN SONRA
KR~M~NAL KIMLIK TESPIT YÖNTEMLERINE DAIR
NOTLAR VE BELGELER
SEDAT BINGÖL*

Giri~~
Osmanl~'ya dair çe~itli ar~ivler, XIX. yüzy~l öncesinde sosyal kontrol
mekanizmalar~~bak~m~ndan -mali ve askeri amaçlar olmaks~z~n- salt belirli
bir toplulu~u (kay~kç~lar gibi) veya co~rafi bölgeyi (~stanbul gibi) kontrol
edebilmek amaçl~~olarak tutulan "yoklama defterleri" bak~m~ndan oldukça
zengindir1. Tarihi XVII. yüzy~la kadar geriye gidebilen bu defterler, modernle~me süreci öncesinde de, kamusal alan~n en az~ndan ba~kent ba~lam~nda devletçe kontrol alt~nda tutulmas~~noktas~ndaki çabalar~n~~gösterir2.
Öte yandan geçmi~i daha da geriye götürülmesi ~imdilik mümkün olmayan, ancak XIX. yüzy~l~n ortalar~nda Haveidis Jurnalleri ad~yla ortaya ç~kan
sosyal kontrol mekanizmalar~n~n çe~itlili~ini artt~ran dokümanlarla da kar~~la~maktay~z2.
Öte yandan XIX. yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren Osmanl~~Devleti, kulland~~~~sosyal kontrol mekanizmalar~nda, iç güvenlik pratiklerini de kapsapc~~bir anlay~~a da yönelir. Devletin toplumsal alan~~ve toplumu kontrol
etme çabalar~nda, XIX. yüzy~l öncesi yakla~~mlanndan farkl~~olarak tesadüfilik yerine, süreklilik ve kapsay~c~l~k anlay~~~~yerle~meye ba~larken,' bunu
sa~layabilecek bir mekanizma olarak polis, jandarma vs. di~er kolluk güçleri de geli~mekteydi.
O~retim Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Eslci~ehir/TÜRK~YE
sbingol@anadolu.edu.tr
Bu tür defterlerin hakk~nda bilgi için bkz. Nejdet Ertu~, Osmanl~~Döneminde Istanbul Deniz Ula~~m~~ve
Kay~kplar, Kültür Balcanh~~~Yay., Ankara, 2001, s. 110-112.
2 Sedat Bingöl, "Istanbul'da 1829 Nüfus Say~m' ve Baz~~Mahallelerin Müslüman Nüfusu Üzerine Bir
~nceleme", A.Ü. DTCF Tarih Ara~t~mu~lan Dergisi, c. XXIII, say~~36, Temmuz 2004, s. 45-46.
3 Bu belge grubu ve içerilderi hakk~nda geni~~bilgi için bkz. Cengiz Karl~, Sultan ve Kam~tg.0 Osmanl~~
Modernle~me Sürecinde "Havadis jun~alle~i", Ti~~Bankas~~Yay., Istanbul, 2009.
4 Cengiz K~rh,"Kahvehaneler ve Hafiyeler: XIX. Yüzy~l Ortalar~nda Osmanl~'da Sosyal Kontrol", (ed.
H.~nalak-M. Seyitdanho~lu) Tanzimat De~i~im Sürecinde Osmanl~, Phoeni~c Yay., ~stanbul, 2006, s. 437.
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Osmanh bürokratik örgütlerinin modernle~mesine paralel ~ekilde,
sosyal kontrol mekanizmalar~n~n, daha dar bir çerçevede uygulanmaya
çal~~~ld~~~n~~görüyoruz. Toplumsal alanda sadece marjinaller, legalite ile
illegalitenin s~n~rlar~nda gezenler ya da yine devletin koydu~u normlara
göre s~n~rlar~~a~anlara ve her zaman a~abileceklere yönelik bir kontrol olgusu kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Ashnda hemen her toplumda bu tür gruplar için tarihin her döneminde bir tak~m kontrol çal~~malar~~olmu~sa da etkinli~i s~n~rh olan bu çal~~malar, özellikle XIX. yüzy~lda Avrupa merkezli çal~~malarla, etkinli~ini
artt~rarak kriminalisti~in do~u~unu sa~lam~~t~r.
Bilimsel yöntemler ve araçlarla suçu ayd~nlatma yan~nda, suçluyu
bulma tekniklerini de içeren bu çal~~malar, Kriminalistik çal~~malar olarak
tammlanmaktad~r. Çe~itli suçlara ait delil ve emareleri toplamak, yine bu
delillerle suçlular aras~nda ili~kiyi tespit etmek yan~nda, suçlular~~te~his ve
yakalamak kriminalisti~in ilgi alan~na girmektedir'.
Kriminalisti~in olay yeri inceleme, maddi delilleri ve emareleri toplama
(suç yerinde bulunan e~yalar yan~nda, delici, kesici ve ate~li silahlar yani balistik inceleme) noktalarmdaki çal~~malar~n~~ayr~~bir inceleme konusu olarak
daha önce ele ald~~~madad, kriminalisti~in bu yönlerini çal~~mam~z~n konusu d~~mda b~rakarak, bir di~er etkinlik alan~~olan kriminal kimlildendirme çah~malarmm Osmanl~'daki geli~imini bu makalemizde inceleyerek, kriminalisti~e dair önemli buldu~umuz baz~~belgeleri de yay~nlayaca~a.
Osmanl~'da Kimlik
Sözlük anlam~yla kimlik terimi, birkaç anlam içerse de en genel anlam~yla ve konumuz bak~m~ndan, toplumsal bir varl~k olarak herhangi bir

5 Ahmet Söylemez, Krintinalistik, Ha~met Matbaaas~, Istanbul, (Tarihsiz), s.7, 10; Daha geni~~bir
kavramsal çerçevede Adli Bilimler Forensic Sciences içerisinde, bir alt kol olarak var olan lcriminalistik etkinlik ve
di~er alt kollar olarak Adli T~p veya Adli Psikiyatri ya da Kriminolojiden vb. bilimsel etkinliklerden farkl~~olarak
teknik çal~~malar~n yürütiildü~ii incelemeler alamd~r. Temel bilimlerin metodar~n~~kullanarak maddi delillerin
tan~nmas~, delil niteli~indeki bütün izlerin incelenerek tammlanmas~, bireyselle~tirilmesi yan~nda bu verilerin
de~erlendirilmesiyle de ilgilenir. Levent Bayram, "Adli Bilimler ve Krinünal Olaylarda Kullan~lmas~", Polis
Dergisi, say~~21, Ankara, 2000, s. 77.
6 Sedat Bingöl, "Osmanl~~Devleti'nde Adli Olaylarda Kriminalistik Tekr~iklerin Uygulanmas~~ve Krirninalistik Biliminin Do~u~u", (20-24 Eylül 2010) XVI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, (Bask~da).
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insan~ n nas~l bir ki~i oldu~unu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerinin bütününü ifade eder'.
Söz konusu belirti ve niteliklerin neler olabilece~ine bakarsak, bir insan~n do~umuyla birlikte baz~~ kimlikler edindi~i maltimdur. Bireyler, do~du~u toplulu~a ba~l~~ olarak, aileyi, etnik, dini ve ilerleyen süreçte mesleki
vb. pek çok kimlik edinirse de, bunlar konumuz d~~~ndad~r. Bizi ilgilendiren yön, kriminal olaylarda veya adli vakalarda ad~~geçen insanlar~n tan~nmas~nda, tan~ mlanmas~nda ve di~er insanlardan ay~rt edilmesinde etkin
olan özelliklerini içeren kimlik yönüdür. Ya~ayan ya da ölü bir ki~inin, bu
özelliklerinin ortaya konulmas~na ise kimlik belirtimi -kimlik tespiti- denir.
Birçok nedenden ötürü hem canl~ da hem de ölü de kimlik tespiti yapmak
gerekli olmaktad~ r'.
Bu ba~lamdaki kimlik tespiti noktas~ ndan hareketle, Osmanl~~ Devleti'nde bir kriminal teknik olarak, ki~ilerin biyolojik kimlikleri nas~l saptan~ rd~~ sorusu kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Bu olguyu inceledi~imizde t~pk~~ Bat~~
toplumlar~~gibi Osmanl~~Devleti de, XIX. yüzy~l~n son çeyre~i ve XX. yüzy~l~n ba~lar~ na kadar, günümüzün kriminal kimlik tespit yöntemlerinden
yoksundu. Ancak gerek Bat~~ toplumlar~ nda ve gerekse Osmanl~da basit
düzeyde de olsa, bu tür kriminal kimlik tespit çabalar~~ görülmektedir'.
Osmanl~~ Devleti'nde gerek Tanzimat'~ n arifesinde ve gerekse Tanzimat sonras~nda, özellikle iç güvenli~in sa~lanmas~na yönelik çabalar içersinde, XIX. yüzy~l~n ba~lar~ ndan itibaren mali ve askeri problemlerinin
çözümü için imparatorlu~un nüfusunun bilinmesi bir ihtiyaç haline gelince, ilk nüfus say~ m~~ önce 1829'da ba~kentte'', arkas~ndan 1830-31 y~l~nda
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. II., 1988, Ankara, s. 873
Y~ld~ ray Zeyfeo~lu- t. Hamit Hanc~, "Insanlarda Kimlik Tespiti", Stad, say~~10, 2001, s. 375
3 Haziran 1835 günü annesini, k~z ve erkek karde~ini öldüren Pierre Riviere'nin, olaydan sonra
kaçmas~~ üzerine Vire Ilçesi Kraliyet savc~l~~~ , adli polis görevlilerinin zanl~r yakalamas~~ emrini vermi~ti.
20,
Muhtemelen köyde bulunanlar~n verdi~i bilgiler çerçevesinde, zanl~n~ n ç~kar~lan e~kâli ~u ~ekildeydi;
Boy 5 (yak, saç ve ka~lar siyah, Al~n dar, Bulun s~radan, A~~z s~radan, Çene yuvarlak, Yüz ova! ve Dolgun, Ten esmer, Bak~~~
kaçamak bak~~b ba~~~öne e~ik, Dirüyü,s kesik kesik... dendikten sonra k~yafetleri tan~ mlanmaktayd~. Michel Foucault,
XIX rikydela Bir Aile Cinayeti, Ayr~ nt~~ Yay~nlar~~2007, Istanbul, Istanbul, s. 27-31.
1 ° Sarm~ n nas~l yap~ ld~~~~ve nüfusun özelliklerinin de~erlendirmesi için bkz. Bingöl, "Istanbul'da 1829
Nüfus Say~ m' ve...", s. 43-60; Gerçekte 1829 Istanbul nüfus sarm~ n~, XVIII. yüzy~lda kesifie~en bir nüfus
hareketinin sonucu olarak görmek gerekir. Istanbul'un XVIII. yüzy~ l boyunca bir göç olgusuyla kar~~la~t~~~ n~~
biliyoruz. Bunun nedenlerine bak~ ld~~~nda, 17603ardan sonra kar~~la~~lan tar~m ve imalat sektörlerindeki
daralma, Iran sava~lar~~ gibi faktörler yan~ nda malikane uygulamas~ n~ n bir sonucu olarak, merkezi yönetimin
zarflamas~yla askeri bürokrasi ile ta~rada âyanlann iktisadi bir güç ortaid~~~~yapmalar~~ neticesinde reaya ve
sipahilerin topraktan koptuklan görülmektedir. Bu kopu~lar sonras~, özellikle Istanbul ba~lam~nda, ev-göçü ile
ma~jinallerin kontrolü için önlemler almmaya çal~~~ llyordu. bkz. Cengiz ~eker, Istanbul Ahkdm ve Atik ~el
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imparatorluk genelinde yap~lm~~t~. Bu genel say~= sonuçlar~n~~de~erlendirecek ve nüfus i~leriyle sürekli ilgilenecek bir birim olarak Istanbul'da
Ceride Nezdreti ad~yla bir nezaret kuruldu". Akabinde bütün sancak ve eyaletlerde Defter Naz~rl~klar~~ da kurulmu~tur". Bunlar~n en önemli görevleri,
yeni olu~turulan kütük diyebilece~imiz, nüfusla ilgili mahalli defterleri
güncellemek yan~nda, güvenlik bak~m~ndan seyahat edeceklere Münir Tezkiresi vermekti".
Sözkonusu mahalli defterlerden yay~nlanan baz~~örneklere bak~ld~~~nda,
dikkati çeken bir nokta olarak ki~ilerin, baba adlar~yla mahallelerine kaydedildikten ba~ka, s~n~rl~~da olsa fiziki özelliklerinin de kaydedilmesiydi. Örne~in, 1829 ~stanbul nüfus saynn~ nda Kasaba-i F~nd~kl~'da, Ayas Pa~a mahallesinde sakin ~ehr-i Salih ibn-i elhac Mehmed isimli ki~i Bi-zekin, uzun boylu,
kumral, b~ylkl~~ ve 50 ya~~nda olarak tammlanmaktayd~". Mahalle sakinlerinin
tamam~n~n fiziki özellikleri kaydedilmekteydi. Bu kay~tlarda, hem mahalle
sakinlerinin hem de mahalleye yerle~me vb. nedenlerle gelen ve gidenlerin
hareketlilikleri de kaydedilmi~ti. Bu defterler özellikle iç güvenlik bak~m~ndan mürür tezkirelerinin verilmesinde temel bir öneme sahipti.
1831 y~l~na kadar bir ba~ka ~ehre veya yerle~im bölgesine gitmek
isteyen ki~i, öncelikle mahalle imam~ndan nereye ve ne amaçla gitmek
istedi~ine dair bir pusula al~p, bunu kaza ve kasabalardaki kad~~veya naibe
götürerek mürûr tezkiresi al~rken, kay~t defterine ~ahs~n gidece~i yer, süre vs.
kaydedilirdi. 1830 genel nüfus say~ nn sonras~~sancak merkezlerinde defter

Defierl~nne Göre 18. Yüzy~lda Istanbul'a Yönelik Göçle~in Ta~i~ir ve Ta/dili, Marmara ünü,. Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Bas~lrnarru~~Doktora Tezi), ~stanbul 2007, s. 2-18, 91-93.
11 1884 y~l~~Ekim ay~nda ise "Nüfus-~~Umiimiye Müdüriyeti" ad~yla kurulmu~~ve bu genel müdürlü~e
1889 y~l~nda "Sicilli Nüfus Ah/ili ~dkei Umörniyesi" ad~~verilmi~tir. As~l hizmeti nüfus i~leri olan bu müdürlük,
pasaport kalemi, münir kalemi, vilayet kalemi, Dersaâdet kalemi gibi alt kademelere ayr~larak yap~land~nlm~~t~r.
Bu yap~~gere~ince, Osmanl~~halk~na ilk nüfus tezkireleri de da~~t~lmas~na ba~lam~~t~r. Bkz. ~çi~leri Bakanl~~~,
Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tezkiresinden Nüfus Cüzdanlanna, ~çi~leri Bak. Nüfus ve Vatanda~l~k Genel Müdürlü~ü
Yay., Ankara, 2008, s. 2-3.
'2 1881 y~l~nda Nüfus idaresi, Dahiliye Nezaretine ba~lanm~~t~r. Abdullah Teyfur Erdo~du, Dahiliye
Nezaren Te~kilat Tarihi (1836-1922), Hacettepe eniv. Sos. Bil. Enstitüsü (bas~lmam~~~Doktora Tezi), Ankara,
2005, s. 33.
13 Musa Çad~rc~, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik rap~kn, TTK Yay., Ankara,
1991, s. 44-46.
14 Fiziki özellikleri gösterir, yay~nlanm~~~defter örnekleri için bkz. Sedat Bingöl, 1829 Istanbul Nüfus Say~m:
ve Tophane Kasaba" Anadolu Cniv. Yay., 2004, Eski~ehir, s. 37; M. Çad~rc~-A. L. Arma~an-S. Bingöl- B. Koç,
/830 Say~m~zda Ankara, Ankara Büyük~ehir Belediyesi Yay., Ankara, 2000; A. Abdulkadiro~lu-~. H. Aksoyak-N.
F. Duru, Kastamonu ju~nal Defteri (1252-1253/1836-1837), T.C. Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivleri Yay., Ankara, 1998;
Mustafa Keskin, Kayseri Nüfus Wedat Defteri (1831-1860), Kayseri Büyük~ehir Belediyesi Yay., Kayseri, 2000.
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naz~rhklar~~ve bunlara ba~l~~ kasabalarda mukayyidlik örgütü olu~turuldu".
~mamlar~n ya da muhtarlar~n vermi~~oldu~u pusulalar, bu kez bu
görevlilere gösterilerek, mürûr tezkireleri al~nmaktayd~. T~pk~~ kay~t
defterlerinde oldu~u gibi, mürûr tezkirelerinde de bir E~kdl hanesi
bulunmaktayd~~ ve bunun yaz~lmas~~ zorunlulu~u 10 ~ubat 1841 tarihli
nizâmnâmesinde de belirtilmi~ti".
Verilen örneklerde görüldü~ü gibi mürûr tezkireleri dönemlerine
göre, geli~kin hale gelerek E~k(d bölümü, yani bireylerin fiziki özellikleri
ayr~nt~lanm~~t~. Böyle bir kimliklendirmeyle, belgeyi ta~~yan~n sahte belge
veya bir ba~kas~n~n belgesini kullanmas~~önlenmeye çal~~~lmas~~ yan~nda,
san~r~z daha ziyade mürûr tezkiresi alma ~ans~~olmayanlar~n'', kaçaklar~n
veya hakk~nda tutuklama müzekkiresi bulunan ki~ilerin yakalanmas~n~~
sa~lamakt~. Mürûr tezkireleri bu tür durumlarda bazen önemli bir rol
oynamaktayd~".
Örne~in, kay~nvalidesi ve zevcesini cerh ve katl eyleyip firar eden Abbas isimli ki~iyi yakalayan Çatalca Sanca~~~2. S~n~f komiserlerinden Yusuf
Efendi mahkemede ~öyle diyordu;
...Dersaâdetde bir arabac~n~n kay~nvalidesi ile zevcesini cerh ve
katl ile firar etti~ini evrâk-~~havâdisde mütâlaa etmi~~oldu~umdan Çatalca civar~nda tezkiresiz olarak çevrilmi~~ve fessiz oldu~u halde merkeze
gönderilmi~~olan Abbas'~n bu iki kad~n~n katili olmas~~ihtimâlini derhât~r
ederek ...19

15 M. Çad~rc~, "Tanzimatm Ilan~~ S~ras~nda Anadoluda Iç Güvenlik", Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke
Yönetimi, Istanbul, Imge Kitabevi, 2007, s.146-149.
16 Tanzimann ilarundan k~sa bir süre sonra 10 ~ubat 1841 tarihinde yap~lan bir nizamname ile pratikte
uygulanan usuller bir norma ba~land~. Bu nizamnâme ile kimlerin hangi hallerde ve nas~l bu münir tezkirelerini
alaca~~~belirtilmi~ti. Geni~~bilgi için bkz. M. Çad~rc~,"Tanzimat Döneminde Ç~kanlan Men'-i Mürûr ve
Pasaport Nizamnâmeleri", Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, Istanbul, Imge Kitabevi, 2007, s. 153-172.
17 Kay~t defterlerinde göze çarpan ikinci bir nokta mahallelerde oturanlar~n birbirlerine kefil edilmeleriydi. Yukarda zikretti~lmiz mahallede oturanlar say~ld~ktan sonra mahallenin kay~tlar~n~n hemen alt~na dü~ülen; ...1311il~da muharrer ahdli-i mahalle her biri dhere kefil olduklar~ndan ~Pada... gibi ifadelerde de görülece~i üzere,
Osmanl~~mahallelerinde ve köylerinde oturanlar birbirlerine kefil edilmi~ti. Bu kefalet usulünün uygulanma
tarihi XIX. yilzy~ldan çok öncelere gitmekteyse de, bizim açuruzdan güvenlik sorunlar~na çare olarak uygulanmas~~yan~nda, toplumsal, iktisadi ve ticari vb. ili~kiler bak~m~ndan da önemlerini geni~çe de~erlendiren bir
çal~~ma için bkz. Abdullah Saydam, "Osmanhlarda Kefalet Usülü", Tarih ve Toplum, say~~164, A~ustos, s. 4-12;
S. Bingöl, 1829 Istanbul Nitfus Sayum ve..., s. 42.
'8 Nitekim baz~~ihmaller görülmesi üzerine (18 ~evval 1277) 29 Nisan 1861de Bilumdm Vüldt-r iztinz ve
M~daramfut-i Airdn~~HazerlItyk Kdinunakantlara yaz~lan emirde, mürur tezkirelerine e~kal ve sinnin yaz~linasnun
ihmal edildi~i ve firarilerin yakalanmas~nda bu hususlara önemi hat~rlat~larak, bu hususlara dikkat edilmesi
isteniyordu. BOA. AMKT.UM, Dosya 126, Gömlek 31.
19 Ceride-i Mahakim-i Adliye, numara 39, (14 Zilkade 1319) 9 ~ubat 1317, s. 3.

Belkten, C. LXXV, 54
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Abbas'~~sorgulad~~~n~~ve ilgilinin belirtilen suçlar~~ i~ledi~ini ikrâr etti~ini ifade etmekteydi. Herhangi bir fiilden dolay~~itham olunan veya firarda olan ki~ilere yönelik yakalama emirlerinde de fiziki özelliklerin belirtilmesi çok önemli görülmekteydi. Dersaâdet ~stinaf Mahkemesi Müddei
Ceride-i Mehakim-i Adliye Gazetesi'nde yay~mlad~~~~ilanda, bir
yaralama ve cinayet olay~~nedeniyle firarda olan 19 ya~~ndaki Petro'yu k~sa
boylu, zay~f bünyeli, bu~day benizli, siyah ka~~ve saçl~~ olarak tan~mlarken, di~er
zanl~~20 ya~~ndaki Koçu'yu da orta boylu, t~knazca vücudlu, ablak yüzlü, siyah
saçl~~ve ka~l~~ olarak tan~mlad~ktan sonra, söz konusu suçun müttehimleri
olduklar~~ ve Müttehim-i merkûmân~n her nerede görülürse tutulup mahkeme-i
mezküre tevkifhânesine teslimleri laz~m gelece~i bilcümle zab~ta-i adliye memûrlar~n~n maltimu olmak üzere i~bu ahz u girift müzekkeresi' tanzim edildi~i vurgulanmaktayd~.
Asl~nda bu mürûr tezkirelerinin kontrolü veya yakalama emirlerinin
gerçekte, bu tür marjinal olarak tammlanabilecek yani suç i~lemeye meyilli
ya da kaçak denilebilecek ki~ileri önlemesi beklenemez. Özellikle kriminal
yaz~~incelemesi ya da as~l belgelerle ilgilinin gösterdi~i belgenin kar~~la~t~rma ~ans~n~n olmad~~~~durumlarda i~e yaramayacaklard~. Bu tür ki~ilerin
yapt~klar~~herhangi bir seyahat s~ras~nda, kendilerince üretilmesi oldukça
kolay olabilecek belgeler kullanmas~~çok da zor olmasa gerektir. Kalpazanl~k ya da belge sahtekarliklanyla ilgili olarak ar~ivlerimizdeki belgeler, bize
s~rad~~~~(marjinal) ki~ilerin, bu tür durumlar~~asl~nda rahatl~kla a~abileceklerini gösterir. Ancak yine de basit düzeyde de olsa ki~ilerin fiziki olarak
tammlanmalar~, zanl~lar~n kimliklendirilmesinde, zab~ta kuvvetlerine yard~mc~~olmak üzere kullan~lmaktayd~.
Kriminal olaylarda bu kimliklendirmelerin ço~u zaman as~l kayna~~,
zanl~lar~n ya~ad~klar~~çevre sakinleriydi. Bir adli olayla ilgili olarak suçlanan
~anl~~ya da hüküm giyen suçlu ya da sab~kal~~insanlar, kendi küçük yerel
topluluklar~nda tamnmaktayd~lar. Sanayi Devrimi öncesi ve sonras~ndaki
erken dönemlerde, ço~u bireyin köyü veya yerle~im bölgesinin d~~~na fazlaca ç~kmaks~z~n ya~amas~~nedeniyle, ailesi ve kom~ular~n~n hafizalar~nda,
fiziksel özellikleriyle ayr~nt~l~~ olarak tan~nmaktayd~lar21.
Ancak Sanayi Devrimi sonras~~Bat~~toplumlar~nda ya~anan k~rsal alandan kentlere göç olgusu çerçevesinde, bir yandan toplumsal hareketlili~e
20
21

Ceritle-i Mahakim-i Adliye, numara 14, (16 ~aban 1319) 14 Tesrinisâni 1317, s. 4.
Simon A.Cole, ~üpheli Kimlikler, çev. Esen Türay, O~lak Yay~nlar~, ~stanbul, 2001, s. 22.
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ba~l~~ olarak belirli bir s~n~ f ya da gruba âidiyeti ifade eden giyim, hal, dil
vb. unsurlar, giderek kalabal~kla~an kent ortamlar~nda, anlams~zla~maya ve
bireylerin kimlikleri de belirsizle~meye ba~lad~.
Bir yandan ki~isel tan~~~kl~k ve kolektif haf~zaya dayanan, gayri-resmi
kimlikleme ve te~hise dayal~~sistem, zamanla i~e yaramaz hale geldi. Köyünden veya kökeni olan bölgeden ayr~ larak, uzak bir kente veya bölgeye
giden bir ki~iyi, art~k içinde bulundu~u yeni kentte ya da onun yak~n çevresinde tan~yan yoktur. Kimli~inin te~hisi icap etti~inde, özellikle marjinaller
salt beyana ya da sahte kimliklemeye dayal~~ yeni kimlikler edinebilirlerdi.
Bu bak~ mdan kamu otoriteleri için bireyler daha az güvenilir hale geldi.
Modern devletlerin bürokratik resmi kurumlar~n~n olu~maya ba~lamas~na
paralel olarak, yeni toplum yap~s~~içersinde suçlular ve s~radan insanlar
hakk~nda daha fazla bilgi toplaman~ n devletler için gereklili~i ortaya ç~km~~t~.
Bürokratik kurumlar da ilgi alanlar~ na giren ki~ilerin en az~ndan fiziki özelliklerini tan~ mlay~c~~ birer kimli~inin olmas~~gerekti~ini dü~ündüler".
Osmanl~~ Devleti'nde de, XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ndan itibaren, benzer olgular görülür. Ülke d~~~ ndan gelen göçler, bat~~ülkeleriyle daha yak~n
ili~kilerin geli~ mesi, yine siyasal sebeplerle Ermenilerce ortaya ç~kar~lan baz~~
asayi~~sorunlar~~veya kentlerde eskisinden çok daha ciddi bir sorun olarak
Serseri" terimi alt~nda toplanan ve güvensizlik olu~ turan bir toplulukla kar~~la~~lmaktayd~ . Bu durum toplumun di~er kesimleri içinde geçerli olmakla
beraber, özellikle öncelikli olarak s~rad~~~~ya da buna yak~n gruplar~n bireyselle~tirilmelerini, yani kimliklendirilmelerini zorunlu k~lmaktayd~.
Öte yandan kimlik tespitinin önem kazand~~~~bir di~er yer mahkemelerdi. Pek çok davada ~ahitlere, hakk~nda ~ahitlik etti~i ki~inin (zanl~n~n)
mahkemede olan ki~i olup-olmad~~~~sorulmakta ve onlar da bu kimlik tespitini, olaylarla ilgili ~ehadetlerinin sonunda ve hakk~nda ~ehâdet eyledi~i ~ahs-~~
24
haz~ r bulunan müttehim (Panayot vb.) oldu~unu ifadesine ilave etti gibi benzer
Cole, a.g.e., s. 25-27.
E~hds Hakk~nda Kanr2n imparatorlukta XIX. yüzy~10 May~s 1909 da ne~redilen Serseri ve Mazanne-i
l~n ikinci yar~s~ndan itibaren olu~an ortama binaen, al~nacak önlemleri göstermektedir. Ditst~k, Tertip II, c. 1,
1329, s. 169-172; Osmanl~~Imparatorlu~dnda iç güvenlik sorununa yönelik yakla~~mlarla, özellikle ba~kentte ve
ta~rada polis birimlerinin kurulu~u ve yüzy~l~ n sonu itibariyle dilenciler ve serseri olarak tan~mlanan kitleye kar~~~
yalda~~mlar~~ için bkz. Nadir Ozbek, "Ikinci Me~ rutiyet Istanbul'unda Serseriler ve Dilenciler", Toplumsal Tarih,
say~~ 64, Nisan 1999, s. 34-43; "Osmanl~~Imparatorlu~u'nda Iç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909." Türldük
Ara~t~rma/an Dergisi, no. 16, Güz 2004, s. 71-83; Osmanh Devleti'nde bir olgu olarak, Dilencili~i geni~~bir ~ekilde
bütün yönleriyle ele alan bir çal~~ ma için bkz. Suvat Parin (yay. bar.), Bir Kent Sorunu: Dilencilik Tebli~kr
~BB Zab~ta Daire Ba~kanl~~~, ~stanbul 2008, s. 574.
24 Ceride-i Mahakim-i Ad4ye, numara 70, (8 Rebiülevvel 1320) 1 Haziran 1318, s. 2.
22
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ifadelerle yapmaktayd~lar. Bütün ~ahit ifadelerinin sonunda yer alan bu
tarz kimliklendirme haricinde, kimliklendirme olgusu gerçekte mahkemeler bak~m~ndan, mükerrer (itiyâdi) suçlarda önem kazanmaktayd~.
Hemen belirtelim ki Tanzimat öncesi dönemler için tekerrür eden
(itiyâdi) suçlar ve mükerrirler konusu ayr~~bir özel çal~~may~~gerektirmektedir. ~~in bu yönünü bir tarafa b~ rakarak, Tanzimat sonras~~için ne~r edilen ceza kanûnnâmelerine bakt~~~m~zda, (1256) 1840 tarihli kanunda bu
konuda bir hüküm görülmemesine ra~men, (1267) 1851 tarihli Cezâ
Kanûnnâmesi'nin fasl-~~sanisinin 5. maddesi sark~ nt~hk, na'ra atmak, kumarbazl~k suçlar~~için 1-2 defaya kadar 3'den nihayet 79 deyne~e kadar
ceza öngörürken, ~ayet bu suçlarda ~srar edilirse ayn~~ceza icra edildikten
ba~ka, kendisinde pi~manl~ k ortaya ç~k~ p, tövbe edinceye kadar Dersaâdette
küre~e, ta~rada ise prangaya vurulmas~n~~emretmekteydi. Ayn~~kanûnnâmenin fas1-1 salisindeki 19. maddede ise bakkal, kasap, fir~nc~~esnafin~n
sahtekarl~klar~~halinde 3'den 79'a kadar de~nekle darblar~~ve haps edilmelerini, ancak 4. defa ayn~~suçu i~lerlerse, i~yerleri tasfiye ettirilerek ve ayn~~
i~i sürdürememek kayd~ yla memlekederine sürülmelerini emretmekteydi".
(1274) 1858 tarihli Cezâ Kanûnnâmesi'nin 8. maddesi ise Kanûnun
tayin etti~i ahviilden n~t~adii yerlerde mükerrirler hakk~nda cezâ iki kat hükm olunur' demektedir. Nitekim mükerrirlerle ilgili olarak verilmi~~baz~~ mahkeme kararlar~n~n örnekleri elimizdedir. ~lk örne~imiz, kalpazanl~kla suçlanan Ahmet bin Yusuf isimli ki~inin, kalpazanl~k fiilinden dolay~~mahl~iimiyet-i
sâb~kas~~bulunmas~~tebeyyün etti~inden Kanün-~~cezan~n 143. ve 148. maddeleri
gere~i 15 sene küre~e konulmas~ na karar" verilmesiydi.
Bir ba~ka davada da, Behçet Efendi isimli ki~i, birkaç ki~iye yönelik olarak, revolveriyle ate~~açarak 1 ki~iyi yaralam~~t~. Mahkemece suç sabit görüle-

25 A. Lürf~;
Addktyalusd Tanhçe-i
Devlet-i 4ye, Na~iri Kitapç~~Ohannes, Istanbul, 1304, s.
128-146; Latin harfleriyle çevirisi için bkz. R. Kaynar, MusMfa Re~it Pa~a ve Tanzimat, TTK Yay., Ankara, 1985,
s. 303-312; (15 Rebiülki~ir 1267) 17 ~ubat 1851 tarihli ikinci ceza kanünnffinesinin tam metni için bkz. A. Lii~fi,
a.g.e., s. 150-176; Ayr~ca Osmanl~~ Ceza Hukuku bak~m~ndan suç kavram~, suçlar~n s~ndlandmlmas~, ceza
hukuku bak~m~ndan yapt~r~mlar, infaz hukuku konular~nda geni~~bilgi içeren bir ba~vuru kayna~~~için bkz.
Mustafa Avc~, Osmanl~~Ceza Hukuku Genel Hiikümler, Mimoza Yay~nc~l~k, Konya, 2010.
26 Düstik-~~Atik 1279, s. 85.
27 Ceride-i Mahalcim-i Adliye, say~~ 7, (21 Recep 1319) 30 Te~rinievvel 1317, sayfa 3; Burada Ceza
Kanunnamesine göre 2 kat ceza verilmesi gerekirken, verilmerni~tir. Ceza kanünnknesine göre ilk kez de 10 y~l,
2. kezde ise cezan~n ikiye kadanmas~~gerekirdi.
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rek Behçet Efendi'nin kanûn-~~ceil~n~n 180. maddesine tevfikan filin tekerrürü
sebeb-i ~iddet tutularak 4 sene küre~e konulmas~na karar verilmi~ti".
Yukar~da sözü edilen ki~iler sab~kal~~ olarak tan~mlanm~~t~. Yani daha
önce suç i~ledikleri anla~~lm~~t~. Sorun bunun nas~l anla~~ld~~~d~r. Bu adamlar~n veya ba~kalar~n~n daha önce suç i~leyip i~lemedikleri nas~l bilinirdi?
Bu noktada Osmanl~~Devleti için Tanzimat öncesi ve sonras~~için de söyleyebilece~imiz ~ey, sürekli suç i~leyen, yani ~erir, mükerrir veya sab~kal~~ adlar~yla an~lan ki~iler için düzenli ve resmi makamlar~n istediklerinde eri~ebilece~i bir kay~t sistemi bulunmamas~~ idi".
Her ne kadar Usül-i Muhâkemât-~~ Cezâiyye Kanunu'nun 445, 446,
447. maddeleri', ceza mahkemeleri katipliklerinde, hüküm giyenlerin
isim, ya~, sanat ve mahkümiyetlerine dair bir defter tutulmas~n~~ve bu defterlerin birer örne~inin 3 ayda bir Adliye ve Zabtiye nezâretierine gönderilmelerini emretse de, bunun pratikte i~e yaramad~~~~anla~~lmaktad~r.
Muhtemelen mahkümlann kimliklerinin gizli tutmalan sonucunda, k~sa bir
süre içinde alfabetik olan, ancak bir tasnifleme biçimi olmayan ve gerçek
kimli~in saklanmas~~halinde tespiti için bir yöntem yoklu~u nedeniyle, zaman içinde kullan~lamaz hale gelmi~tir. Örne~in sab~kah bir kalpazamn
imparatorlu~un daha önce hiç bulunmad~~~~ve tan~nmad~~~~bir bölgesinde
tekrar icrâ-y~~faaliyette bulundu~unu ve yakaland~~~n~~dü~ünelim. Bu ki~iye ceza verilirken, imparatorlukta her yerin birbiriyle düzenli bir bilgi-ak~~~
sistemi içinde olmamas~~ ve ki~inin kimli~inin tespitinde yalan söylemesi
halinde, merkez kabul edilen yerdeki kay~tlarda aran~lan ki~i (mükerrir
olsa da) bulunamayacakt~r. Bir yandan verilen bilgilerle sab~ka kay~tlar~na
ula~man~n imkans~zken, öte yandan yeniden kay~tlanan ve gerçekte olmasay~~ 18 (30 ~aban 1319), 28 Te~rinisâni 1317, s. 2.
Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi'nde bulunan belgelerde zaman zaman rastlanan "Mücrim Defteri"
ifadeleri asl~nda bir kay~t sisteminin varh~~n~~i~aret eder g~5rünürse de, i~levsel olarak bu sistem daha ziyade
zindanlarda tutulan ki~ilerin bir esami listesi, i~ledilderi suçlar ve cezan~n süresi gibi bilgileri içeriyordu. Osmanl~~
Devleti'nin XIX. yüzy~lda Avrupa kökenli diyebilece~imiz "Hapishane" anlay~~~n benimsemesi sonucu kurulan
hapishanelerde, yetkililer sayd~~~m~z özelliklere sahip kay~tlar~~"Vukuât ve Yoklama Defterleri" ad~yla, merkezde
ilgili birimlere göndermekteydi. Ancak muhtemelen merkezi birimler aç~s~ndan bu kay~tlar, bir s~fat olarak
"Mücrim" defteri ad~yla nitelenmekteydi. Nitekim yazar Mehmet Akman güzel bir örnek vermektedir. Verilen
belgede, daha evvel Lala olan Cafer'in göndermi~~oldu~u "mücrim" ifadesiyle tan~mlanan, defterde kay~tl~~olan
Hüsrev isimli ki~inin, mahalindeki defter esas al~narak serbest b~rak~lmas~~ifade edilir. Oysalci "Mücrim defteri"
ifadesi sanki i~levsel olarak sab~ka kay~tlar~~havas~n~~yerse de, böyle bir i~levi olsa olsa çok s~mrh durumlar da
verebilece~ini dü~ünebiliriz. Yazar, ayr~ca bu defterlerin kataloglara geçirilmemesi nedeniyle ayr~nt~l~~bilgiye
sahip olamad~~~m~z~~da vurgulamaktad~r. Mehmet Akman, Osmanl~~Devkande Ceza Yarg~lamas~, Eren Yay.
Istanbul, 2004, s. 107-108; Ömer ~en, Osmanl~'da Mahk~~m Olmak (Avn~paltlapna Sürecinde Hapishaneler), Kap~~
Yay~nlar~, Istanbul, 2007, s. 143-144.
Düstdr 1296, I. Tertip, cilt 4, s. 223-224.
28 Ceride-i Mahakim-i Adliye,
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yan ki~ilerin giderek kay~tlara girmesi bu kay~tlar~~ giderek daha da i~e yaramaz hale getirecektir.
Kimliklendirme konusunda, uluslararas~~suçlar ve suçlular~n yakalanmas~~noktas~nda, Osmanl~~ve yabanc~~ polis te~kilatlar~~ aras~nda i~birlikleri
de kesin kimlik tespitlerini ve ortak baz~~ yöntemlerinin kullan~m~ n~~ da zorunlu k~lmaktayd~.
Osmanl~'da Antropometri (Portrait Parle) ya da Mesâha-i Ebdân
Tekni~inin Kabulü
XIX. yüzy~lda hukuk ve t~p çal~~malar~n~~yürüten ara~t~rmac~lar~n baz~lar~, insan bedenindeki do~al izlerin herhangi bir ki~iyi tan~mlamaya veya
te~his etmeye yarayabilece~ini dü~ünmeye ba~lad~lar. Örne~in 1865'te
Hekim Ernest Morillon, ki~isel kimli~in en iyi göstergesi olarak cinsiyet,
ya~, beden ölçüsü, saç, di~ler, yara izleri, bedensel kusurlar gibi bir insandaki tekil özelliklerin o ki~inin, (konusunu bir suçun olu~turdu~u kalpazanl~k, kasa h~rs~zl~~~~vb. bir sanata sahip ki~ilerin) mesleki bak~m~ndan, i~aretleri olabilece~ini ileri sürmekteydi. Ayn~~ dönemde baz~~Bat~l~~ hukukçular
da, adli ceza sisteminde say~lar~~ durmadan artan insanlar~n kimli~inin tespiti konusuna daha çok ilgi gösterdiler. Hükümetler ise suçlara ve suç kavram~na, toplumsal bünyeye musallat olan bir salg~n hastal~k gibi bakarken,
hukukçular da sürekli suç i~leyen ki~ileri tespit etmek, yani sab~kal~lara
ula~mak için suç sorununu bu ba~lamda görmeye ba~lad~lar. ~~tiyâdi suçlular~n, yani sürekli ~ekilde suç i~leyenlerin, yasalara sayg~l~~normal vatanda~lardan temelde, biyolojik olarak farkl~~ veya sapk~n ki~iler oldu~unu dü~ünmeye ba~lad~lar.
Böylece i~lenen bir çok suçun, genellikle az say~daki -mükerrir- suçlular
taraf~ndan tekrarland~~~~ve bu mükerrirlere daha uzun cezâlar verilerek ve
hatta onlar~~ sürgün ederek, suçlarla mücadele edilmesini benimsedikleri
görülür. Buna paralel ~ekilde bilimsel olarak da itiyâdi suçlular için fiziksel
bir neden aranmaktayd~. Buna dair Carl Gustav Carus suçlular~n kafatas~~
ölçümünü konu edinen, Yeni ve Bilimsel Kafa Ölçümü ilkeleri adl~~eserini
1840'ta yay~nlad~. 1860'lara gelindi~inde, bu konudaki yani kafatas~~bölgelerinin büyüklü~ünden ve ç~k~nt~l~~~ndan yola ç~k~larak, bireylerin ki~ilik ve
karakterini saptamaya çal~~an Freneloji alan~ndaki çal~~malar ço~ald~. Suçun
nedenlerine, suçlular~n do~as~na ve cezan~n amac~na yönelik olarak ortaya
ç~kan yeni dü~ünceler çerçevesinde, kriminal kimlik tespitlerine olan ihtiyaç
daha da ~iddetli hale geldi. Bu yakla~~ma göre, itiyâdi suçlular, sonradan
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de~il do~u~tan böyle olduklar~na göre, kaç~n~lmaz olarak tekrar suç i~leyeceklerdir. Bu durum onlarda bir al~~kanl~k haline geldi~ine göre, bunlar~n
geçmi~~suçlar~n~n saptanmas~~gereklili~i de kaç~n~lmaz bir zorunluluktu".
Öte yandan suçlular~n simas~n~~ saptama konusunda foto~-' rafin, ortaya
ç~kar ç~kmaz, adli sistemde kullan~ma sokuldu~unu söyleyebiliriz. Frans~zlar 1841'de mahkümlar~n foto~raflar~n~~ çekmeye ba~lad~, ~ngiliz polisi
1840'ta bir foto~rafç~~tuttu. 1854'te ~sviçre'de zanl~lar~n foto~raflar~~yetkililere da~~t~lmaya ba~land~ . New York'ta 1858'de polis departmam, ünlü
suçlular~n resimlerinin bulundu~u bir sab~kal~lar albümü olu~turup, kullanmaya ba~lad~. 1880'e gelindi~inde Paris polisinde 75.000 foto~raftan
olu~an bir koleksiyon bulunmaktayd~.
Ancak foto~raf~n, kriminal kimlik tespiti bak~m~ndan iki sak~ncas~~ortaya
ç~kt~. Birincisi foto~raf çekildi~i andan itibaren eskimeye ba~lamaktayd~.
~kincisi ise suçlular~n sahte isim vermeleri halinde ya da baz~~ vakalarda
zanl~lar~~gören ama tan~mayan ~ahitlerin, binlerce foto~raf y~~~n~~ aras~ndan,
suçlular~~ tespit etmeleri giderek imkans~z hale gelmesi idi". Bir di~er sak~nca ise, k~l~k ve imaj de~i~tirme konusunda oldukça ba~ar~l~~profesyonel
suçlular~n bulunmas~yd~. A~a~~da -Polis Dergisi'nden al~nt~lad~~~m~z- resmi
bulunan ki~i, buna iyi bir örnektir. Avrupa'da sahtekarl~~~~i~~edindi~i anla~~lan ve bu u~urda k~l~ktan k~l~~a oldukça ba~ar~l~~ ~ekilde giren bu ~ahs~n,
çe~itli pozlarda al~nm~~~foto~raflar~~ tek bir pozda birle~tirilerek, Osmanl~~
s~n~rlar~~içersindeki ilgilileri uyar~c~~olmas~~amac~yla yay~nlanm~~t~r.
XIX. yüzy~l sonlar~na do~ru, kriminal kimlik tespiti noktas~nda, bulunan iki yeni teknik, hemen hemen ayn~~ dönemde do~dular. Paris Polis
merkezinde görevli polis memuru Alphonse Bertillon, bir ki~inin bedeni
üzerinden antropometrik ölçümler yaparak, uzun süreli de~i~mez sabiteler
olu~turup bunlara dayanarak, suçlu kimli~inin tespit edildi~i bir yöntem
ortaya koydu. Bertillonaj da denilen bu sistemde, çap pergelleri ve çe~itli
cetveller kullan~larak, bir beden üzerinden 10 farkl~~ antropometrik ölçü
al~nmaktayd~. Bu ölçüler boy, kafa uzunlu~u, kafa geni~li~i, kol uzunlu~u, oturur durumdaki boy, sol orta parmak uzunlu~u, sol serçe parmak uzunlu~u, sol ayak
uzunlu~u, sol ön kol uzunlu~u, sa~~kulak uzunlu~u ve yanak
A.Bertillon'un bu kemik uzunluklar~n~~seçmesindeki sebep, bir insan~n kilo
' Cole, a.g.e., s. 30-36.
Cole, a.g.e., s. 42- 43, 49-57.
33 Eugenia Parry, 1886-1902 Paris Polis Kay~tlanna Göre Bir Album Dolusu Cinayet, çev. M. Harmanc~, O~lak
Yay., ~stanbul, 2000, s. 20-21.
3
32

856

SEDAT BINGÖL

almas~~ya da ya~lanmas~~ halinde, insan~ n bu faktörlerden en az etkilenecek
muhtemel uzuvlar~~olmas~~idi.
Bunun d~~~nda ad~na Bertillon Kart~~ denilen bir kay~t kart~na, bu ölçümlerden sonra ilgilinin e~ kali kaydedilirdi. E~kal için tek bir hane yerine,
tutuklunun gözlerini, kulaklar~n~ , dudaklar~n~, sakal~m, saç rengini, ten
rengini, aln~n~ , burnunu, çenesini, göz bebe~ini, ka~lar~n~, genel davran~~~n~ , sesini, dilini vb. özelliklerini de tarif etmek için ayr~~ haneler aç~lm~~t~.
Son olarak bu kimlik sisteminde, suçluya ait özgün i~aretler, yani vücudundaki yara izleri, dövmeler vb. kal~c~~izler de kaydedilmekteydi.
Ayr~ ca A. Bertillon insan özelliklerini bütün çe~itlili~i ile tan~mlamak
için biçimsel (morfolojik) bir sözcük da~arc~~~~da geli~tirdi. Sadece göz
renklerini ay~rabilmek için 50 çe~itten fazla göz rengi tan~mlad~ . Dudaklar,
sakal k~llar~, göz kapaklar~ , kulaklar gibi uzuvlar için de ayr~ ca biçimsel
tan~mlamalar geli~tirdi. Bertillonaj kartlar~nda kullan~lmak üzere, biçimsel
sözcükleri standartla~t~r~lm~~~k~ saltmalar ve simgelerle ifade eden, bir sistem
de icat etti'.
1888'den itibaren Antropometri yöntemi kendini kan~tlad~. Elde etti~i
ba~ar~~ üzerine dünyadaki pek çok polis örgütü, bu sistemi kabul etti. Amerika ve Kanada 1887, Arjantin 1892, ~ngiltere 1894'de bu sistemi kullanmaya ba~lad~. Ayn~~dönemde, siyasal bir radikal hareket olarak ortaya ç~kan
Anar~ist hareket, etkinli~ini art~rmak amac~ yla terör yöntemini benimsemi~ti. Anar~istlerin dünya yüzeyinde çe~itli suikast hareketlerine giri~ mesi
sonucu, bu terör eylemlerine kar~~~önlem olarak 1898'de Roma'da bir AntiAnar~ist Konferans~~topland~. Konferans kararlar~~içinde anar~istlerle etkin
bir mücadele arac~~ olarak, uluslararas~~ teröristleri izleyebilmek için bütün
Avrupa için standart bir kimlik sistemi olarak Antropometri yöntemi benimsendi. Bu çerçevede Osmanl~~Devleti de bu sisteme kat~ld~.'
Bu konuda elimize geçen ilk belgelere göre, (26 Nisan 1314) 8 May~s
1898 tarihinde Zaptiye Nezâreti, Sadârete yazd~~~~yaz~da, erbâb-~~cinâyât~n
ahz-~~e~/diline mahs üs ve paras~~da cenab-~~ padi~ahiden ödenen aletlerin, ilkin
Zaptiye Dâiresi bahçesinde bir mahal yapt~rt~ larak kullan~m~~ dü~ünülmü~se
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Cole, a.g.e., s. 63-73.
Cole, a.g.e., s. 85.
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de Mösyö Lefoulon' ile görü~ülerek, onun verdi~i izaha binâen bu sak~ncah görülerek, bunun yerine Hapishane-i Um~lmi'de, eski hastanede bir
odan~n tamir edilerek, kullarulabilece~i bildirilmekteydi."
Öte yandan bu aletlerin kullan~m~~için Antropometrik hizmetinin te~kili
zunn~nda kontrato ile hizmet-i saltanat-~~seniyyeye dahil olmu~~olan Frans~z
memûriyetinden Mösyö Föke ile anla~ma yap~ld~~~n~~ücret, harc~rah konusunda gere~i için, Hariciye Nezâreti'nce Sadaret makam~na hitaben kaleme al~nan bir yaz~~(12 Te~rinisâni 1314) 24 Kas~m 1898 tarihini ta~~maktad~r.38
Antropometri ya da Osmanl~~lisamnca Mesdha-i Ebddn yöntemi 18981899 ba~lar~ndan itibaren Istanbul'da uygulanmaya ba~lam~~t~. Sultan II.
Abdülhamit' ten sad~r olan (27 Rebiülâhir 1318) 23 A~ustos 1900 tarihli bir
~nidede, al~nan araçlar hat~rlat~larak, uygulamaya dair bilgi al~namad~~~~ve
mücriminin e~kâlinin ve ölçülerinin al~nmas~~yönteminin yürürlü~e sokulmas~~için bir nizâmnâme haz~rlanmas~~emredilmekteydi."
Bu irâdeye istinaden Zabtiye Nezâreti (28 Cemaziyelâhir 1318) 23
Ekim 1900 tarihli cevabi yaz~s~nda, nizâmnâme layihasm~n haz~rland~~~~
bildirildikten ba~ka, bu usûlün zaten Dersaâdette icra edildi~i ve faydalar~n~n görüldü~ü hat~rlat~larak, bütün vilâyetlerde uygulaman~n kabulüyle,
Cinayet Hapishanesi bulunan merkezlerde de tatbiki gerekti~inden, oralara tayin edilecek memûrin-i zab~taya bu yöntemin ö~retilmesi için art~k
d~~ar~dan memûr getirtilmesine gerek olmay~p, bu görevin Polis Heyet-i
Tefti~iye Reisi Yusuf (Cemil) Efendi taraf~ndan üstlenildi~i ve vilayetlere
gönderilmesi gerekecek aletlerin de Istanbul'dan daha uygun fiyatlarla
sa~lanabilece~i belirtilmekteydi'.
Böylece kabul edilen "Mücrirninin Ölçü ve E~kâ'llerinin Ahz~na Dâir
Nizâmnâme"ye göre, bütün suçlular~n e~kâl ve ölçüleri Dersaâdet'te, bütün vilâyetlerde ve müstakil livâlardaki merkez Cinayet Hapishanelerinde
kaydedilecekti. (1. Madde)

36 Osmanl~~Devieti'nde 1880'lerden itibaren polis te~kilat~n~n modemizasyonunda dan~~man olarak rol alan
Lefoulon ve di~er Frans~z polislerine dair bilgi için bkz. N&rni Uvy, " Polisin& ilgili Bilgilerin Dola~~m Tarzlar~:
Osmanl~~Polisi Için Frans~z Modeli Mi?", janda~ma ve Polis, Tarih Vakfi Yay., Istanbul, 2009, s. 151-157.
37 BOA, BE0 Dosya 1120, Gömlek 83937.
" BOA, BEO Dosya 1233, Gömlek 92401.
39 BOA, Irade Hususi Dosya 83, Gömlek 1318 R/8.
BOA, Y. A. HUS., Dosya 413, Gömlek 94.
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Bir suçla ilgili zanl~~kabul edilip tutuklanan her ~ah~s, tevkifhaneye teslim edildi~inde yeni yönteme göre ölçü ve e~kali al~narak, tutulacak özel bir
deftere kaydedilecekti. Zanl~~ olarak tutuklanan muz~r ~ah~slarla, tehlikeli
canilerin ölçü ve e~kalleri yan~nda bir de foto~rafi al~narak' e~kal pusulas~na
eklendikten sonra, ~ahs~n hüviyeti ile sab~kas~~kaydedilecekti (2. Madde).
Cezas~n~~tamamlayan mahkümlar, yeniden ölçü memüru tarafindan
kontrol edilerek hapisli~i s~ras~nda de~i~ebilecek e~kali kaydedilecekti (3.
Madde).
Ölçüleri ve e~kalleri al~nan her ~ah~s için birer e~kal pusulas~~düzenlenerek, bunlardan 1 numaral~s~~bir mukavvaya yap~~t~r~l~p alfabetik s~ral~~
kutulara koyulacak, 2 numaral~s~~ boy ölçülerinin türüne göre ayr~ca kutulara konarak saklanacakt~. Böylece sab~kal~~bir ~ahs~n aranmas~~gerekti~inde, e~kal pusulas~n~n suretleri ilgili memürlara verilerek, aran~lan ~ah~s bir
an önce kolayl~kla bulunacakt~~(4. Madde).
Suçlular~n e~kal ve ölçülerini kayd etmek üzere söz konusu pusulalar
d~~~nda, 2 defter daha tutulacakt~r. Kimli~i tespit edilmi~~suçlular~n sab~kas~n~~buldurmak için alfabetik olarak düzenlenen ilk deftere müracaat edilecektir. Herhangi bir ki~inin, kimli~i bilinmeyen ve aran~lan ~ah~slardan
olup olmad~~~n~n tahkiki gerekli ya da o ki~inin daha önce sab~kas~~ olupolmad~~~n~n tespiti için ise, tutulacak 2 numaral~~ deftere ba~vurularak tutuklu ~ahs~n boy ölçüsü ya da di~er ölçüleri ve alâmet-i farikalar~~ kar~~la~t~r~lacakt~~(5.madde).
Bu ~ekilde ele geçen veya hakk~nda inceleme yap~lacak ki~inin kimlik
beyarnyla yetinilmeyip, örne~in kol aç~kl~~~, kulak ölçüleri vb. belirli bir
nokta al~nd~ktan sonra kay~tlarla kar~~la~t~r~lmakta ve e~le~me olmas~~ halinde di~er de~i~mez sabiteler tek tek kar~~la~t~r~larak, bütün ölçülerin ve e~kale dair alâmet-i farikalar~~ da kar~~la~t~r~larak, bu verilerin tutmas~~halinde
~ayet ki~i yalan söylemi~se kimli~i ortaya (mükerrir olup olmad~~~) ç~kart~lirken, ~ayet do~ru söylemi~se teyidi al~nabilmekteydi. Tabi bu durum gerekti~inde ~üpheliler veya kimli~i bilinmeyen cesetler içinde geçerliydi.
Gerekti~inde uygulama için Zaptiye dairesinde tutulacak Umitn~~Defteri Kebire her ay kaydedilmek üzere, ülke genelinde tutuklanan ~ah~slar~n
41 Hapishanelerdeki mahkumlar~n foto~raflar~n~n al~nd~~~n~~ ancak bunlar~n ne amaçla al~nd~~~=
bilinmedi~ini belirten bir eser için bkz. Adnan Genç- Orhan M. Çolak (yay. haz.) , Sultan IL Abdülhamit Ar~ini
~stanbul Folo~rajlan, ~stanbul Büyük~ehir Belediyesi Yay., 2008, ~stanbul, s. 40.
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e~kâl ve ölçülerini içeren, birer defter her ay~n sonunda Zaptiye Nezâretine
gönderilecekti (6. Madde).
Tutukland~~~~bölgenin ahalisinden olmayan ~ah~slara ait e~kâl ve
ölçüleri ile di~er gerekli bilgileri de içeren bir e~kâl pusulas~, Zaptiyedeki
defterden ç~kart~larak, ~ahs~n tabi oldu~u mahalle gönderilerek oraca da
tutulan deftere kaydedilecekti.' Daha sonra ölçülerin nas~l al~naca~~~konusunda ayr~nt~l~~bir tarifnâme de verilmekteydi.
Osmanl~da Daktiloskopi ya da Parmak izinin Kullan~m~~
Mesâha-i Ebdân yani Antropometri yönteminin kullan~m~~ ile hemen
hemen ayn~~ zamanda do~an parmak izi yöntemi, zaman içinde kesinli~i,
benzemez benzetilemez olu~u nedeniyle, tüm dünya polis örgütlerince
yava~~yava~~kabul edilecektir. insano~lunun dikkatini çekti~i ve ki~iye özgü
oldu~u fark edildi~i içindir ki, parmak uçlar~nda yer alan ~ekiller erken
uygarl~k dönemlerinde bile, örne~in Asur, Babil vesikalar~nda ve resimlerinde yine eski Çin belgelerinde, kullan~lm~~t~. Parmak izi hakk~nda XIX.
yüzy~lda ba~lat~lan ara~t~rmalar çerçevesinde, 1880 y~l~nda Dr. Henry Faulds,
Nature Dergisi'nde parmak izlerinin de~i~mezlik unsurunu ve parmak izlerinin kriminal olaylarda delil olarak kullan~labilece~ini söylerken, benzer
çal~~malar yapan Francis Galton, parmak izlerinin benzemez ve benzetilemez oldu~unu bilimsel olarak ortaya koydu. Ancak bir tasnif sistemi olmad~kça, t~pk~~foto~raf~n ba~~na gelenler gibi, bu yöntem de giderek at~l hale
gelecekti. Bununla ilgili ara~t~rmalar yapan Scodland Yard yöneticisi Sir
Edward Richard Henry, Galton'la birlikte çal~~arak Galton-Henry tasnif
sistemini kurdu. Parmaklar~m~z papil denilen çizgilerden olu~urken, bunlar~~tan~ mlamak için parmaktan al~nan izlere göre, ark tipi, tak tipi, sola yat~k
izler vb. detayl~~genellemelere gidilerek tasniflenmi~tir.
Dünyada parmak izinin yay~lmas~na paralel ~ekilde, Osmanl~~Devleti
de, Antropometri yönteminin kabulünden 1 y~l sonra, ba~kentte bu yöntemi de kullan~ma soktu. Bu ikili sistem, bir süre birlikte kullan~ld~. E~kâl
kartlar~na, parmak izleri de al~nmaktayd~. Osmanl~~ Devleti, 1899'dan itibaren Zaptiye Dâiresi'nde olu~turulan birimde birkaç bin hüviyet varakas~na sahip olduysa da, 31 Mart Vakas~~ nedeniyle, bu kartlar 1909'da yok
BOA, Y.A...HUS., Dosya 413, Gömlek 94; Belgenin orjinali ve çevrimyaz~s~~için bkz. EK- !
Söylemez, a.g.e., s. 24-31.
44 Cole, a.g.e., s. 138-146.
42

43
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olmu~tu. Olaylar~n yat~~mas~~sonras~nda, kay~tlar yeni ba~tan tutulmaya
ba~lanm~~t~r. 45
Nitekim Emniyet-i Umûmiye Müdiriyeti, Daktiloskopi (Parmak izi)
~ubesi için zaman zaman bast~rd~~~~ E~kâl varakalarma bak~ld~~~nda, mücrimlerin Antropometrik ölçü sistemi ve e~kâle dair saç, ka~, burun, a~~z, çene,
beniz, göz vb. biçimsel ifadeleri ile Alâmet-i Fârika Hanesi'nin de devam
etti~i (7 ~ubat 1332) 20 ~ubat 1917 itibariyle görülmekteydi.
Öte yandan livâlardan ba~kente gönderilen polisler, ~stanbul Polis
Mektebi'nde parmak izi ve ilm-i e~kâl e~itimine tabi tutulmaktayd~. '6 Parmak izleri, dünyadaki geli~melere paralel ~ekilde, giderek Antropometriye
göre, harcanan mesai ve kriminal olaylarda uygulanma kolayliklan bak~m~ndan daha uygun görülmü~' olsa gerektir.
~lk kez kullan~m~n~~1900'lere tarihledi~imiz parmak izinin, kimlere ve
nas~l uygulanaca~~~vb. konulara aç~kl~k getirmek için Parmak izinin Te~l~ fs-i
Adli Hizmetinde Sâret-i Tatbrik ve ~stimâline Ddir Talimâtnâme" Ocak 1917'de
yürürlü~e girdi.
Talimknâmeye göre vilâyederde kurulmu~~olan daktiloskopi ~ubeleri,
idari bak~m~ndan Emniyet-i Umûmiye Müdiriyeti'ne ba~l~~olmakla beraber,
o dönemde müstakil bir birim olan ~stanbul Polis Müdüriyet-i Umûn~iyyesi
içerisinde kurulmu~~olan, parmak izleri ile ilgili i~lerin merkezi kabul edilen Kum-t Fennrye ba~lanm~~lard~r. Yine talimâtnâmeye göre, mahkemelerce hakk~nda hüküm verilenler, mükerrirler, i~lenen bir suçun muhtemel
zanhlar~, memleket içine ve d~~~na sürülenler, serseri olarak tammlananlar,
yabanc~~firariler, kimli~ini yanh~~verenler veya kimli~ini saklayan ki~iler,
mahkemelerce parmak izi al~nmas~~için gönderilenler ile kimli~i meçhul
cesetlere uygulanacakt~. Ancak dikkati çeken ilginç bir nokta ~udur: Say~45 Pais, say~~2 (25 A~ustos 1327) 7 A~ustos 1911, s. 14; 17 Eylül 1910'da Istanbul Polis Müdüriyeti
Umfuniyesi'nde kurulan Daktiloskopi ~ubesinin ba~~na yine Yusuf Cemil Bey getirilirken, Yusuf Cemil Bey
Parmak izi ~ubesinin hem kurulu~unda, hem de polislerin e~itiminde görev ald~. Vilayetlere 1329'da gönderilen
bir emirle, yetenekli memurlar~n Istanbul Polis Müdüriyeti UmünnyesPndeki Daktiloskopi ~ubesinde e~itilmesine ba~land~. Bkz. Bkz. Eyüp ~ahin, "Osinanh'dan Cumhuriyete Türk Polisinin E~itimi", Ça~~n Polisi Dergisi, y~l
9, say~~98, ~ubat 2010, s. 19-22.
46 Ba~bakanl~k Ar~ivinde bu konuda pek çok örnek bulunmaktad~r. Örnekler için bkz. BOA,DH.
EUM.MH, Dosya 38, Gömlek 90; Mektebin 14. devresinde bu konuda ~ehadetname alan çe~idi vilayederclen
(A~ustos 1331) A~ustos 1915 itibariyle, 64 ki~inin ad~~için bkz. BOA, DH. EUM.MEM. Dosya 70, Gömlek 52.
47 Gole,
s. 247-249.
48 BOA, DH. EUM.MEM Dosya 84 vesika 45; Talunknâmenin çevrim yaz~s~~için bkz. EK- IL
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lanlar d~~~nda, zab~taca ~üpheli görünenler ve hayvan h~rs~zl~~~~ile zanl~~
K~ptiler, ak~l hastalar~n~n da parmak izlerinin almabilmesiydi. Say~lan bu
son üç grupla birlikte, adeta memleket içinde herkesin parmak izinin al~nabilece~i anla~~lmaktad~r. Sosyal kontrol mekanizmalar~~bak~m~ndan yeni
bir a~amaya geçildi~ini dü~ünmek san~r~z yanl~~~olmayacakt~r.
Öte yandan 1920'lerden itibaren Antropometri yönteminin, dünyadaki e~itime uygun olarak, Osmanl~'da da terk edildi~ini dü~ünmek de yanl~~~
olmayacakt~r. Ancak bu kullamm~n terki, sadece ölçülerin al~nmas~~ba~lam~ndad~r. Kendi içinde üçlü bir a~amaya dayanan Bertillon sisteminin, ölçü
alma d~~~ndaki di~er a~amalar~~yani morfolojik e~kal tan~mlamalar~~ ve
Alâmat-~~Fârika diyebilece~imiz lus~mlanmn devam ettirildi~i" anla~~lmaktad~r. Parmak izleri, sadece mükerrir suçlular bak~m~ndan hüviyet tespitinde, sa~lad~~~~zaman ve emek tasarrufu bak~m~ndan de~il, ayn~~zamanda
gerçekle~en adli vakalarda i~lenen suç, bir suçlunun ilk suçu olsa bile,
suçlular~n b~rakt~klar~~izler ile suçlu aras~nda ili~ki kurulmas~~bak~m~ndan
da yararhyd~.
Örne~in, (12 May~s 1333) 12 May~s 1917 tarihinde Çatalca Mal Sand~~~~Dâiresine giren bir ~ahs~n b~rakt~~~~parmak izleri nedeniyle, olay yerine
gönderilen R~za ve Hami Beylerin olayla ilgili haz~rlad~klar~~rapora göre;
Mutasarr~fl~k dairesindeki parmakl~klan a~an ~ahs~n b~rakt~~~, "... yan~nda
R nev'inden iki adet parmak izi bulunarak folyo ka~~d~yla ahz edildi... kasan~n üzeri ince bir toz tabakas~nca mestûr bulundu~undan toza bir elin
temas~ndan has~l olma baz~~parmak izleri mevcud bulundu~u ve bunlardan
yaln~z bir adedinin gayet sarih olarak W nev'inden bir parmak izi oldu~u
görüldü ve bu izin folyo ka~~d~yla ahz~~mümkün olmamas~ndan..." mahallinde tatbikat yap~larak dâire ile ilgili 15 ki~inin parmak izleri, kasa üzerindeki sarih izle kar~~la~t~nlm~~~ve neticede Nafiâ Dâiresi odac~s~~Receb'in sa~~
eli orta parma~~n~n izi oldu~u anla~~lm~~t~".

4.9 Frans~z Cumhuriyeti Muhaf~z Alay~~mensublarmdan Camii Piyer'in yazm~~~oldu~u "E~kal ve Alâmat-~~
Mahsûsamn Sûret-i Tavsif ve Tesbiti" isimli eseri 1927 y~l~nda Türkçeye çeviren Jandarma Zab~ta Mektebi
muallimlerinden Yüzba~~~Ra~id Ömer Bey "...mezkur eser, bir çok mahimat ve e~kal-i müfideyi ihtiva eylemek
. lat-~~mahsûsay~~kayd ve tesbite ..."
ve hiçbir alet ve vas~taya muhtar olmaks~z~n ilmi bir sûrette e~k'al ve alâr
imkan verdi~ini söylemekteydi. Eser tarafim~zdan incelendi~inde mesahaya dair, yani insan bedeninin
ölçümlerine dair k~s~mlar bulunmamakta ancak morfolojik tan~ mlamalar~n daha da geli~ti~i görülmektedir. Bkz.
Camii Plyer, E~ktil ve Abb~alt-t Maksi:Liman Saret-i Tavsff ve Tesbiti, çev. Ra~id Ömer, Jandarma Matb., 1927, s. 195.
BOA, DH.EUM.PML, Dosya 2 Gömlek 91.
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Zaman içersinde parmak izleriyle beraber foto~raf~n da -yukardaki
örnekte gösterildi~i üzere- giderek daha çok kullan~ld~~~n~~söyleyebiliriz.
Bunun yan~~s~ra herhangi bir insan~ n biyolojik kimli~inin tespit edilebilece~i ve kriminalistik alan~ nda uygulanabilece~ini, ilk kez A. Bertillon'un Antropometri sistemi gösterdi. Bu özelli~iyle bir insan~ n, bir ya da birkaç kendine özgü biyolojik özelli~inin tespitiyle, kimliklendirilmesini mümkün
k~lan Antropometri sistemi'nin, -halen kullan~ lan parmak izi yöntemi bir yana
b~rak~l~ rsa- daha sonra benzer biyolojik kimliklendirme sistemlerin do~u~unda esin kayna~~~olarak öncü bir rol üstlendi~i söylenebilir. Günümüze
yakla~t~ kça DNA izleri, yine baz~~ ülkelerde retina taramas~n~ n kullan~m~,
hatta insan~n vasküler (damar) yap~s~n~n kendine özgünlü~ünün kullan~m~~
gibi sistemlerin varl~~~~bunu aç~kça ortaya koyar.
Sonuç
Osmanl~~ Devleti, XIX. yüzy~ lda Tanzimat Ferman~'n~ n ilan~yla ba~layan bir süreçte, bir modernle~ me projesi ortaya koyarken, bu projenin bir
aya~~n~~ da adli bak~ mdan mahkemeler olu~turmaktayd~. Özellikle Ceza
Hukuku bak~m~ ndan önemli yap~sal ve i~leysel de~i~imler, yüzy~l~n son
çeyre~ine kadar, temel unsurlar bak~m~ ndan gerçekle~tirilmi~ti. Bu mahkemelerin bünyelerinde yer alan, halktan hakimler, herhangi bir hukuk
e~itiminden geçmemeleri nedeniyle, adli tababet gibi kriminal teknikleri
uygulayan bir adli zab~tan~n yard~m~na ~iddetle ihtiyaç duymu~lard~r. Di~er yandan yeniden yap~land~r~lan polis örgütü de, dünyadaki di~er örnekleri gibi, sosyal kontrol mekanizmalar~~ olarak kriminal tekniklere daha çok
ilgi duymu~~ve uzmanla~maya yönelmi~tir.
Bu yöneli~te, sosyal kontrol' mekanizmalar~~bak~m~n~ ndan belirli bir gelene~e sahip olan Osmanl~~ Devleti, bunu uygun vas~ talarla geli~tirme firsat~n~~ kullanm~~t~ . Diyebiliriz ki bu iç saik yan~ nda, dünyadaki kriminal geli~meler de Osmanl~~ Devleti'ni etkilerken, bu etkilenmede bizzat II. Abdülhamit'in giri~imci rol oynad~~~~dü~ünülebilir. Onun, polisiye edebiyat~na
51 Kirli, ag.e., s. 434-435 ; Yukarda 19 numaral~~dipnotta belirttigimiz üzere mahallelinin veya bir
yerle~im biriminde (köy vb.) bulunanlann birbirine kefil edilmeleri temelde sosyal kontrol araçlanndan önemli
bir tanesini olu~turur. özellikle Kasâme uygulamalar~ na imkan tan~mas~~ bak~m~ndan önemlidir. Bir mahalle
veya köyde, yahut bir kervansarayda f3ili meçhul bir cinayet i~lenmesi halinde, o yerin halk~~ya suçluyu bulmak
zorundad~ r ya da Kasâme sonucu ölünün kan bedelini ödemek zorundad~rlar. Cesedin velisi tarafindan o
mahallin halk~na yönelik dava aç~lmas~~ve kasâme talebinde bulunulmas~~ üzerine, o mahallin saldnlerinden
seçilen (erkek) 50 ki~inin her birine hakim yemin teklif eder. Hepsi ölen ki~iyi öldürmedigine ve katilini de
bilmediklerine yemin ederlerse, bütün köy veya mahalle halk~ na ölenin Diyet'i taksim edilir. Abdülaziz Bay~nd~r,
IsMm Muhakeme Hukuku (Osmanl~~Devri Uygulamas~), fslâmi ilimler Ara~t~rma Vakf~~Yay., istanbul,1986, s. 126-127.
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özel ilgisi zaten bilinmektedir". Bu yüzden Sultan II. Abdülhamit'in gerek
Avrupa'da ç~ kan resimli gazete ve mecmualarla ilgili olarak, Her resim bir
fikirdir. Bir resim yüz sayfal~k yaz~~ile ifade olunamayacak siyâsi, hissi mânâlar~~
telkin eder. Onun için ben tahriri münderecâtlar~ndan ziyade, resimlerden istifade
ederim" söylemini, onun herkesçe kabul edilen vehimlerinin bir uzant~s~~
kabul etmek oldukça kolayc~~ ve yan~lt~c~d~r. Gerçekte bu s~ralarda,
1840'lardan itibaren benimsenen bir yakla~~mla, kriminal antropoloji, ki~ilerin toplumsal ko~ullardan ziyade kal~t~mla izah edilen suçlu do~mas~~ yakla~~m~n~~benimsemi~~ve bunun biyolojik belirtilerini aramaktayd~. Böylece
suçlular~ n ortak fizyonomik özellikleri saptanmak isteniyordu. Bu yakla~~ma ba~l~~olarak, suçlulu~un insan surat~nda veya kafas~nda görülebilece~ine dair bir e~ilim de bulunmaktayd~. Foto~raf~ n 1840'lardan itibaren yayg~n kullan~m~~ da, bu e~ilimi güçlendirdi. Nitekim 1880'lerde Francis Galton, suçlu fizyonomisini belirleyebilece~ini dü~ündü~ü "bile~ik foto~rafç~l~k" tekni~ini geli~ tirerek, belirli bir grup suçluya ait çekilmi~~pozlar~, tek
bir foto~raf karesi üstüne dü~ürerek, ortaya ç~ kan görüntüden, o suçla
suçlular~ n ortak fizyonomisini belirlemeye çal~~~yordu."
Yine II. Abdülhamit'in bir yabanc~~yay~nda okudu~u ve Doktoru At~f
Hüseyin Bey'e söyledi~i ba~parma~~n~n ucu, i~aret parma~~n~n orta bo~umundan
uzun ki~ilerin cinâyete e~ilimli55 oldu~una dair ifadeleri de, II. Abdülhamit'in
dünyada parmak izleriyle ilgili çal~~malardan haberdar ve etkilenmi~~oldu~unu göstermektedir. II. Abdülhamit'in, ki~isel vehimleri hakk~ndaki spekülatif de~erlendirmeleri dikkate almaks~z~n diyebiliriz ki, kendi ça~~ n~n
bilim ve teknolojisini yak~ ndan takip etmekteydi. Döneminin bu konulardaki bilim anlay~~~~ve yakla~~mlar~ndan etkilenmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r.

" II. Abdülhamit'in bu merak~~ile ilgili geni~~bir de~erlendirme için blcz. Erol tlyepazarc~, Korkmay~n~z
M~. Sherlock Holmes, Göçebe Yay., Istanbul, 1997, s. 67-70.
53 Ali Ergenekon (yay.haz.),Tahsin Pa~a'n~n rild~z Hat~ralar~~Sultan Abdülhamit, Bo~aziçi Yay~nlan 1990, s.
355-356.
Cole, a.g.e., 46-51.
" Metin Hülagü (yay. haz.), Sultan H Abdülhamid'in Sürgün Günleri, (1909-1918): Husu.si Doktoru At~ f Hüs9Un
Bey'in Hatz~at~, Pan Yay~nc~l~k, Istanbul, 2003, s. 93.
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Ek-!:
Bu Kere ~eref-sudür Buyrulan ~ri!: de-i Seniyye-i Hazret-i Padi~ühi Hükm-i
Celiline Tevfikan Usül-~~Cedid Üzerine Mücriminin Ölçü ve E~kâllerinin Ahz~~
Husüsunda Nizân~~Lâythas~d~r
cedide üzere bil-cümle mücriminin e~kal ve ölçülerinin ahz
ve kayd~~Dersaâdet ve Vilayat-~~ ~ahane ile elviye-i müstakillenin Cinâyet
hapishane merkezi bulunan her bir mahalde bir nev'i üzerine ittihaz olunacakt~r.
Bir cürm ile maznün olup derdest edilecek olan her ~ah~s tevkifhâneye teslim edildi~inde usûl-i cedid üzere ölçü ve e~kali ahz ve defâtirmahsûsaya kayd edilecektir. Maznûnen tevkif edilen e~has-~~muz~rra ile
tehlikeli cânilerin ölçü ve e~ kaliyle beraber bir de foto~raf~~resimleri ahz
edilerek ol ~ahs~n e~kal pusulas~na foto~raf-i resmi ta'lik edilip ve zahr~nda
hüiyyet ve ahval-i sab~kas~~derc edilecektir.
Maznünen derdest edilip mahkiim olan ~ahs~ n ikmâl-i müddet eyledikte tekrar ölçü memûru taraf~ ndan muayene edilerek hin-i mahbilsiyetinde ta~yir edebilecek e~ kalini tashihen kayd ve zabt edecektir.
Ölçüleriyle e~ kalleri ahz edilecek olan her ~ahsa mahsfis merbût
numûneleri mucibince birer e~kal pusulas~~ tahrir edilip bunlardan 1 numaral~~ ve i~aretli numûnesi bir mukavvaya talik ve hurilf-~~ hecâ üzere tertib
edilen mahslas kutulara yaz' ve di~er 2 numaral~~pusulas~~boy ölçülerinin
nev'ine göre ayr~ ca kutulara taksim ve h~fz edilecekdir. Bu sürede sab~kal~~
bir ~ahs~ n taharrisi icâb eyledi~i takdirde e~ kal pusulas~n~ n münâsib-i
mikdâr sûretleri taharri memûrlar~na tevzi edilip aran~lan ~ah~s bir an evvel
sühûletle elde edilecektir
Mücriminin e~ kal ve ölçülerini kayd etmek üzere mezkiir pusulalardan mâadâ bir de merbilt numûnesi miicibince iki k~t'a defter tutulacakt~ r. Hüviyyeti mahlm olan mücriminin sab~kas~n~~buldurmak içün hurûf-~~
hecâ üzerine tertib olunacak deftere mürâcaat edilecektir. Hüviyyeti
mechül olup taharri olunan e~hâsdan olup olmad~~~ n~n veyahud akdemce
sab~kas~~var m~~ idi tahkik etmek içün di~er iki numaral~~ deftere mürâcaat
edilerek derdest olunan ~ahs~ n boy ölçülerini buldurunca sair ölçüleri ile
alâmet-i farikalar~~tatbik edilecektir.
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Ölçülerin ahz~nda vakit kaybetmemek ve fihrist defterleriyle yaz~lacak pusulalar~~ tertib-i mahsûsada birle~tirip h~fz etmek üzere ölçü
memi~r~mun refakatinde bir de katip bulundurulacakt~r.
icab-~~halinde tatbikat icra edilmesi için Daire-i Zabtiyyede tutulacak
Umûmide mah—be-mah kaydedilmek üzere Memalik-i
Defter-i
~ahanede bir mal~~zarf~nda tevkif edilen e~has~n e~kal ve ölçülerini havi bir
k~t'a defter her ay nihayetinde Zabtiye Nezaretine irsal edilecektir
Memalik-i ~ahanede derdest olundu~u mahallin ahâlisinden olmayan e~has~n e~kal ve ölçüleriyle makimat-~~saireyi MA' bir k~t'a e~kal pusulas~~mezkûr defterden ihrâcyla ol ~ahs~n tabi' oldu~u mahallin hükümetine
irsal edilerek oran~n defterine kayd edilecektir.
Mücrimznin Ölçülerinin Süret-i Ahz~~
Her mücriminin boy kol açma belden yukar~s~~tûlen ba~~n~n tûlen
ve arzen kutrulan sa~~kula~~n~n dil ve arz~~sol dirse~inin tOlu sol elinin orta
ve serçe parmaklar~n~n tülu sol aya~~n~n tellu ölçülerek kayd edilecektir.
Ölçüsü ahz edilecek ~ah~s evvel emirde yal~n ayak olarak topuklar~n~~
duvara yana~m~~~ve ayaklar~~azc~k aç~k dizleri gergin ve beli arkadan biraz
içeriye bükülmü~~ve omuzlar~~ düz kollar~n~n vücüdun boyuna bir sûrette
sark~k ve boynu gergin çenesi hafifçe içeriye mail bak~~~~müstevi olmak
üzere boy ölçüsünün 15 santimetre yan tarafinda vaz' edilip alet-i mahsfisay~~ba~~n~n üzerine koyarak sol taraf~nda bulunan ölçüye tatbik ve boy
ölçüsü ahz olunur. Az~ak kanbur olan e~has ba~lar~n~~ yana~t~rmakla boy
ölçüsü tedenni edebilece~inden bundan hazer ederek vücûdunu ve ba~~n~~
amüdi bir vaziyette tutturacakd~r. Ve kanburluk derecesini zapt ve kayd
edecektir. Elhas~l ölçülecek olan ~ahs~n en yüksek boyunu almak üzere
topuklar~~duvara merbût bulunmas~(na) dikkat edilecektir.
Kol açma bir ~ahs~n kollar~n~~ müstevi bir sûrette konuldu~u halde
en uzun t~llunu göstermektedir Kolaçman~n ölçüsü(nü) almak için ölçülen
~ahs~n boy ölçüsü al~nd~ktan sonra yerinden ay~rmayarak omuzlar~n~~müstevi bir sûrette tutturarak ölçü al~n~r bu ölçüde ölçülen ~ahs~n kollar~ndan
biri kat' olunmu~~veya romatizmadan yahut sair bir hastal~ktan dolay~~kollar~ndan birisi veyahud ikisi do~rulmak kabil olamad~~~~sûrette kanbur
olmak hesab~yla keza kollar~n~n tamamen uzat~lamad~~~~takdirde mülahazat
hanesine i~aret edilecektir. ~ayet ölçülen ~ah~s(m) bu husûsda temaruz
eyledi~i anla~~l~r ise o halde al~nan ölçü s~ras~nda mülahazat sûretiyle ve ol
veche ile i~aret k~l~nacakt~r.
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Belden yukar~s~(m) tûlen ölçmek üzere ölçülen ~ah~s duvara yana~d~r~lm~~~olan küçük iskemleye do~ru ve amildi bir sûrette vücûdunu oturturarak 2 omzu müstevi ve boynu gergin ve çenesi az~c~k içeriye mil olmak üzere boy ölçüsünde oldu~u vechile ölçü al~n~r ve kanbur olmak veyahut bir sakatl~k göründü~ü halde hane-i mahsûsada i~'âr edilecektir.
Ba~~ölçüleri: Ba~~ölçülerini almak üzere ölçülecek ~ah~s bir iskemle
üzerine oturtulup ve yüzü azc~k yere mil bulundurulacakd~r. Memûr ~ahs~n sol taraf~nda bulunarak aletin bir ucunu sol eliyle burnunun mebdesinde ve elinin üzerinde sabit ve di~er ucunu sa~~eliyle ba~~n~n arka cihetinde en ziyade ç~k~k bir noktaya temas ettirerek alet üzerindeki milimetre
miktar~~ba~~n~n kutrunu gösterip ol-vechile zabt ve kayd edilir. Muahharen
yine mezkûr aletle bir ucu sol eliyle ~ahs~n ba~~n~n sol taraf~n~n en ç~k~k
noktada sabit ettirilerek sol eliyle di~er ucu ba~~n~n sa~~cihetinde keza en
ç~k~k bir noktaya temas ederek bu vechile ba~~n~n arzen kutrunu anl~yarak
aletin üzerindeki milimetre miktar~n~~zabt ve kayd edecekdir.
Sa~~Kulak Ölçüleri: Ölçülecek ~ah~s mezkiir iskemlede oturdu~u
halde ba~~n~n sola do~ru mil etdirerek bu bâbda istimâl olunan alet-i mahsûsan~n sol eliyle ba~~n~n üst taraf~nda tutarak aletin sabit olan ucunu kula~~n helezonunun üst taraf~na yana~arak aletin seyyâr olan k~sm~~ sa~~eliyle
gezdirerek füshatiyesinin ucuna temas ettirilir ~u halde alette görünen
milimetre kula~~n tülunu gösterip ol-vechile zabt ve kayd edilir Yine alet-i
mezkûrun sabit olan k~sm~n~~ yana~~n~n kenar~nda ve kula~~n h~ntas~na
tamamen amüdi bir sûrette vaz' edilip sol eliyle zabt ve seyyâr k~sm~n~~ sa~~
eliyle çekerek ucu kula~~n helezon-~~ kebirin hârici kenar~na getirip temas
eyledi~inde alt~ndaki milimetre mikdar~~ kula~~n arz~n~~ ol-vechile zabt ve
kayd edilecekdir.
Sol elinin Orta ve Serçe Parmaklar~n~n Ölçüleri: Sol elin sair parmaklar~~kapatt~r~larak ölçülecek olan evvel orta parma~~~bir zâviye-i müstakime yani bir künye te~kil edecek derecede bükülerek alet-i mahsûsa ile
tillu al~n~r. ~u kadar ki ~ayet ölçülecek parma~~n t~rna~~~uzun ise bu bâbda
mahst~s makas ile t~rna~~~kesilecektir. Ayn~~ sürede serçe parma~~n~n tilki
al~n~r Ölçülecek parmaklar sakat veya noksan görülür ise keyfiyet
mülâhazât hanesine derc edilecektir.
Sol Elinin Dirse~inin Ölçüsü: Ölçülecek kol ç~plak oldu~u halde
sehpa masas~~ üzerine konularak ve ~ahs~n vücûdu az ileriye mâil ve dirsek
ile kol bir zâviye-i müstakime eyledi~i halde aletin sabit k~sm~n~n ucunu
dirse~e dayanarak seyyar olan k~sm~~di~erini mezkûr aletin orta parma~~n
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ucuna kadar temas ettirilerek ol sürede alet üzerindeki milimetre mikdar~~
dirse~in tûlunu irâe edip ol vechile zabt ve kayd edilir Bu ölçüde dahi
mezkûr kulak veya el ve parma~~n sakat olmak hesab~yla vaki' olabilecek
noksan~~mülahazat hanesine derc edilecektir.
9- Sol Aya~~ n Tûlu: Uzun bulunabilmek ihtimali olan t~rnaklar~n~~kesdirdikten sonra iskemleye bast~rarak ve ~ahs~n sa~~eliyle sehpaya tutularak
yaln~z mezkûr sol aya~~~üzerine vüd~clun a~~rl~~~n~~ tahmil ederek ve ol
vâziyette aletin sabit k~sm~n~n ucunu topu~una yana~d~rarak k~sm-~~ müteharriki parmaklar~ na temas ettirilmeyerek aletin üzerin(d)e görünen milimetre miktar~~aya~~ n tûlu irâe ederek ol-vechile zabt edilecektir. Aya~~n bir
kusuru veya sakatl~~~~vuku buldu~u halde mülahazat hanesine derc ve
i~aret edilecektir.
E~kâlin Sûret-i Ahz~~
Çehre ve Benizi Saç Al~n Ka~~Göz Kapa~~~Burun Kulak A~~z Çene
Alâmet-i Fârikas~~
Çehre ve Benizi: Çehresi Müdevver Beyzi Uzun Murabbâ Armudi olabilece~inden ona göre tefrik ve kayd u zabt eyleyecektir. Bu husûsda daha
sühûletle bir çehrenin ~ekl-i mecmûunu tarif ve tefrik edebilmek içün aln~n
elmac~k kemikleriyle alt çenesinin ~eklinin nazar-~~ itibâra al~narak bunlardaki görünen ahval-i tabiiyye veyahut gayr-i muntazamas~~üzerine mecmû-~~
çehrenin ~ekli sabit olacakt~ r. Benzi husûsuna gelince yüzünün tenindeki
madde-i demeviye yoksa safraviyyesi galebe eyledi~ini nazar-~~dikkat ve
itibâra al~narak ona göre tayin edilecektir.
Saç: Saç~n rengine göre 12 k~sma taksim olunur Kara Koyu kestane
Kestane Aç~k Kestane Koyu kumral Kumral Aç~k kumral K~rm~z~ya mâil Sar~~Sar~~
Aç~k sar~~Pek aç~k sar~~ ki beyaza yak~nd~r. Beyaz k~r saçlarda saç~n as~l renk-i
evveline nazaran Kestane k~r veya Kumral k~r vesaire denilecektir. Nev'ine
göre saç alt~ya taksim olunur. Seyrek Sert Düz Az k~v~rc~k K~v~rc~k Pek k~v~rc~k yahud Arap Saç~~ denilir. Bu husûsda ba~~nda Kel veya Dü~ük (dökük)
veyahut Pek seyrek denilerek ba~~n~n bu bâbdaki mahalli tayin edilecektir.
Al~n: Mürtefi Orta Bas~k Geni~~orta ve Dar andicli arkaya mil-i
Makûs olabilece~inden ona göre ~eklini kayd ve bu husûsda bir de al~nda
vaki' olabilecek buru~ukluklar~ n adedine göre ilaveten derc edilecektir.
Ka~: Rengine göre, saçlar gibi tarif edilip ~ekline göre ise 5 k~sma
taksim edilecektir.
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Birinci: ~ki ka~~n beynindeki aç~kl~~a nazaran Pek aç~k Aç~k Kapal~~
~kinci: ~rtifâma yani ka~~n ortas~ndan küre-i ayn merkezine kadar ki
mesâfesine nazaran Bas~k Orta Mürtefi
Üçüncü: Ka~lar~n e~imine göre ~akaklardan burnun mebdesine do~ru
mil oldu~u halde Münharif-i dâhili ve aksi halinde Münhanf-i hârici ka~~Müstevi mukavves ve muavvec oldu~u halde ol-sûretle derc ve tayin edilecektir.
Dördüncü: Ka~lar~n ~nce ve Kal~n ve Geni~~ve Dar olabilece~inden ona
göre dem edilecektir.
Be~inci: Ka~lar~n k~llar~n duru~una göre Düz veya K~rcal~~ denilecektir.
Göz Kapa~~: ~ekline göre göz kapaklar~~ Küçük ve Büyük ve Az aç~k
ve Pek aç~k denilecektir. Göz kapa~~~münharif oldu~undan burnun mebdesine do~ru münharif olur oldu~u halde zâviye-i hâriciyesi Mürtefi' ve aksi
halinde zâviye-i hâriciyesi Dü~ük ve birde göz kapaklar~~ Sark~k veyahut Çekilmi~~ ve bu husûsda dahi göz kapa~~n~n dâhili ve hârici zâviyelerinden
hangi zâviyesi sark~k veya çekilmi~~oldu~u derc edilecektir. Bir de alt göz
kapa~~n~n etrafina kaytan misillü bir hafif ~i~li~i bulundu~u halde Havyeli
denilece~i gibi alt kapa~~n~n daha ziyade yada ~i~li~i göründü~ü halde Keseii
Göz kapaklar~~bir hastal~ktan dolay~~ K~rm~z~~ E~kriz Çapakl~~
olabilece~inden vuku'u halinde bu cihet de ayr~ca gösterilmelidir. Kirpiklerin Uzun K~sa Dolgun ve Seyrek olduklar~~ gibi bütün bütün kirpiklerin
fikdân~na da tesâdüf edilebilece~inden ol-vechile derc ve kayd edilecektir.
Göz: ~ekline göre Çukur veya Ç~k~nt~l~~ beynlerindeki mesâfesi itibâriyle Beyne beyne Küçük veyahut Büyük ve ~a~~k sa~~veya sol olmak üzere
mütekarrib veya gayr-i mütekarrib olabilir. Alt kapa~~~gözün tabaka-i kuzahiye tamamen setr etmedi~i halde göz alt~nda görünen tabaka-i mezkûrenin k~smi gözlere vermekte oldu~u donuklu~u zabt ve kayd edilmelidir.
Gözlerin çukurlar~~üstündeki kemiklerin Dü~ük veya Mürtefi' olmak üzere
ya Bas~k ya Mürtefi' denilebilir Tabaka-i kuzahiyyenin muhtelif rengine göre
gözler 7 k~sma taksim edilir. Birinci Sabbâ~~~olmayan ~ kinci sabbâ~~~ Sar~~
Üçüncü sabbâ~~~Turuncu Dördüncü sabbâ~~~Kestane Be~inci sabbâ~~~Kestane
dâireli alt~nc~~sabbâ~~~Ye~il Kestane Yedinci sabbâ~~~Halis Kestane.
~~bu yedi k~sm~~ bebe~i ihâta eden Hâle-inin nev'ine göre ~u yolda
taksim olunur.
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Birinci K~sm~~
Hâle-i Mavi Dairesi

Hafif gümü~i

Hâle-i müsenna Donuk Dâiresi

Mavi

Hâle-i müsenna Aç~k sar~~Dâiresi

Koyu Mavi Bebek mütevassi'

Hâle-i Mavi Dairesi

Mutavass~t Menek~e Moru

Hâle-i müsenna Donuk Dairesi

Mutavass~t Menek~e Moru

Hâle-i müsenna Donuk Dâiresi

Orta Menek~e Moru

Hâle-i Mavi Dâiresi

Koyu Laciverdi

Hâle-i ~a'~aal~~Donuk Dâiresi

Koyu Laciverdi

Hâle-i müsenna müteha~~id Orta San Dairesi

Orta Laciverdi

~kinci K~sm~~
Hâle-i müsenna müteha~~id Orta Sar~~Dâiresi

Mavi ye~il donuk

Hâle-i müsenna ~a'~aal~~ Orta Sar~~Dâiresi

Sar~~aç~k ye~il

Hâle-i müsenna ~a'~aal~~Orta San Dairesi

Aç~k Mavi

Hâle-i müsenna ~a'~aal~~ Orta Sar~~Dâiresi

Sar~~aç~k Ye~il

Hâle-i müteha~~id Sar~~Donuk Dâiresi

Koyu menek~e moru

Hâle-i müteha~~id ~a'~aal~~Orta san Dairesi

Mutavass~t menek~e mavi

Hâle-i müteha~~id ~a'~aal~~Orta sar~~Dâiresi

Koyu Ye~il
tane

Hâle-i müteha~~id ~a'~aal~~Orta sar~~Dâiresi

Koyu Ye~il

daire kes* daire

kestane
Hâle-i müsenna Koyu sar~~Dairesi

Laciverdi sar~~ye~il

Hâle-i müsenna müteha~~id orta sar~~Dairesi

Laciverdi orta ye~il

Hâle-i müsenna müteha~~id orta sar~~Dâiresi Laciverdi orta ye~il
Tarafim~zdan okunarnad~. (Kaf, Sad, Elif, Ay~n)
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Hâle-i müsenna müteha~~id orta turuncu Dâiresi Laciverdi koyu ye~il
Üçüncü K~sm~~
Hâle-i ~a'~aal~~Koyu sar~~Dairesi

Mutavass~t Orta menek~e
Mavi

Hâle-i müteha~~id Orta turuncu Dairesi

Koyu Mavi

Hâle-i ~a'~aal~~Orta turuncu Dâiresi

Sar~~aç~k ye~il

Hâle-i müteha~~id Aç~k turuncu Dffiresi

Mutavass~t Orta menek~e
Mavi

Hâle-i ~a'~aah Orta turuncu Dâiresi

Mutavass~t Sar~~ aç~k ye~il
hafif benekli

Hâle-i ~a'~aal~~Orta turuncu Dâiresi

Mutavass~t Orta ye~il

Hâle-i müteha~~id müsenna Koyu turuncu Dairesi Koyu Menek~e mavi
Hâle-i ~a'~aah Koyu turuncu Dâiresi

Laciverdi orta ye~il

Hâle-i müteha~~id Koyu turuncu Dairesi

Laciverdi sar~~koyu ye~il

Dördüncü k~sm~~
Hâle-i müteha~~id orta kestane Dâiresi

Mutavass~t aç~k ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Kestane orta ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Aç~k sar~~

Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Orta aç~k ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dairesi

Turuncu orta ye~il

Hâle-i ~a'~aah orta kestane Dairesi

Aç~k kestane sar~~

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dairesi

Laciverdi orta ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Laciverdi koyu sar~~ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Laciverdi koyu ye~il

Be~inci K~sm~~
Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Sar~~aç~k ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Sar~~aç~k kestane
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Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Sar~~ye~il ortas~~

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Kestane sar~~ye~il ortas~~

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Orta sar~~ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Sar~~ye~il ortas~~

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Laciverdi ye~il ortas~~

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dâiresi

Laciverdi sar~~ortas~~

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dâiresi

Ye~il pek koyusu
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Alt~nc~~K~sm~~
Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Kestane sar~~aç~k ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Orta sar~~Ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~aç~k kestane Dâiresi

Orta Kestane

Hâle-i ~a'~aal~~orta kestane Dâiresi

Orta sar~~Ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dâiresi

Orta sar~~Ye~il

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dairesi

Koyu kestane hârici sadefi

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dâiresi

Kestane sar~~ aç~k ye~il pek
koyusu

Hâle-i ~a'~aal~~koyu kestane Dâiresi

Kestane sar~~koyusu

Hâle-i ~a'~aal~~pek koyu kestane Dâiresi

Pek koyu kestane

Gözün nev'i ve rengini tayin etmek için memûr arkas~n~~ ~afaka çevirerek e~kali ahz olunacak ~ah~s kar~~s~nda yüzünü ~afaka do~ru ve ~ah~s gözlerini kendi gözleri içine tevcish ettirerek ve sol ka~~n~n ortas~n~~az~c~k kald~rarak bebe~in taraf~ ndaki Hâle-inin renk ve ~ekliyle Hâle-i muhitinin rengi
tayin edilecektir.
7- Burun: Mebdesinden cenahlar~n zâviyesine kadar olan tûlune nazaran Küçük Pek Küçük Orta Büyük Pek büyük denilir Burnun s~rt~n~n ~ekline
göre Çukur Amüdi Muhaddeb yahut Kemerli ve Muavvec olabilir ve mürekkeb olarak Çukur Muavvec Amüdi Muavvec ve Muhaddeb-i muavvec Burnun
ucunun mâiliyyetine nazaran Ç~k~k müstevi veya Dü~ük olabilir Burnun ~ekli
yass~~olabilir E~er tabii ise yaln~z Yass~~ ve e~er muahharen bir hastal~ktan
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veya di~er bir sebebden yass~lanm~~~ise Ezik denilecektir Burnun ucu sa~a
veya sola k~vnk olabilece~i gibi ucu Sivri ucu Kal~n ve Guddeli olabilir Burnun cenâhlan ~nce ve Kal~n ve Biti~ik veyahut Aç~k ve bazen bunlar~~tefrik
eden orta cidar~ndan daha k~sa oldu~u halde keyfiyyet derc edilecekdir.
Kulak: Kula~~n tf~lune nazaran Küçük Orta Büyük ve Pek büyük denilir Kula~~n kenar~~helezon denilip helezon iki k~sma münkas~md~r K~sm-~~
ulyâ ve arka k~s~m K~sm-~~ulyan~n arz~~ Küçük Orta Büyük arka k~sm~~da
tûlunün nisbetinde Küçük Orta Büyük olur. Kula~~n helozon arka cihetine kafas~ndan olan aç~kl~~~~nisbetinde Aç~k Mutavass~t ve Merbf~t denilir
Kula~~n fass~~denilen k~sm-~~ziri yana~~na olan merb~ltiyeti nisbetinde
Merbüti Aç~k ve Ayr~lm~~~ tabirleriyle tayin ve tefrik edilir fass~n tf~lune göre
Küçük Orta Büyük ve arz~na göre de Dar M~~tav~~ss~t ve Geni~~ ve ~ekline
göre Sivri Beyzi ve Müdevver olabilir Ve kula~~n fass~~üstünde yana~~na
merbût ve mukabil-i hmta denilen k~sm~~mâiliyyeti nisbetinde Müstevi
mutavass~t ve Münhar~f ve Am~ldi mutavass~t ve Ç~kar~ld~~ olabilir bu cihetler
e~kal pusulas~nda derc edilir.
A~~z: Kar~~s~nda göründü~ü halde eski zaviyelerinden bir birinden
vaki' olan mesâfesine nazaran küçük Olia büyük ve iki duda~~n uçlar~nda
te~kil edildikleri zâviyelerinin mail ve ~ekline nazaran zaviyeleri Müsteili
Yukar~ya müteharrik Dü~ük ve A~~z kapal~~ yahut Aç~k ve Ön üst veya alt di~lerinin Aç~k ve Dü~ük ve Ç~k~k Pek geni~~Pek uzun tabirleriyle tayin ve tefrik
edilir bir de dudaldarm ~ekline göre ~nce Kal~n ve Sars~k(sark~k) denilir.
Çene: ~ekline göre Müdevver veya Beyzi ve mailiyyeti nisbetinde
Amüdi Çzk~ntah içeriye mail ve Çukur olabilece~inden ol-vechile dikkatle
tefrik ve zabt edilecektir.
Vüdld: Vüdidun ~ekil ve s~kleti mecmûu itibariyle Zaytfü'l-bünye Orta
Dolgunca T~knaz Pek iri kaviyyül-bünye gibi tabirada tefik ve tayin edilecektir.
Alâmet-i Farikas~: Hal-i tabii hâricinde görünen ahvaliyle hastal~ktan
veya mecrûhiyetten has~l olabilen çaban ve yara nedbeleriyle vücüdunda
bulunabilecek Benler ve bahus~ls habishânelerde mücrimin meyan~nda ve
gemidler aras~nda sûret-i mahsûsada dö~ülmü~~enva-i sûrederin ~eklini arz
ve t~llunü göstererek mevc~ld bulunduklar~~mahallin kat'i bir sûrette tayin
edilip kayd ve zapt edilecektir. Alâmet-i farikas~n~n zabt~nda evveke ba~~nda sonra kollanyla ellerinde ve gö~üs ve arkas~nda ve ayaklannda görülecek ahval zabt ve kayd edilecektir.
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Ek- II:
Parmak ~zinin Te~his-i Adli Hizmetinde Sûret-i Tatitik ve ~stimâline Dair Talimatname
Madde 1- Vilayatta Daktiloskopi ~uabat~~ te~kilat~na ve bunlar~n umür-~~
idâre ve levaz~mat~na ait muhaberat ile e~hâs hakk~nda taklbat ve taharriyyat icras~~misillü muâmelat~ n tedkik ve rüyeti kemakan Emniyet-i
Umürniyye Müdiriyetine râci olmak üzere ~stanbul Polis Müdüriyet-i
Umümiyyesi nezdinde K~sm-~~Fenni ünvân~yla te~kil daire ~imdilik Memâlik-i
Osmaniyeye âid bil-cümle Daktiloskopi muâmelat~ na merkez ittihaz edilmi~tir.
Madde 2- Memâlik-i Osmaniye dahilinde Daktiloskopi tatbikat~~tesis
edilmi~~olan bilumüm devair-i zâb~ta müdiriyet-i mezkürece tertib ve kabul
edilmi~~olan varaka-i mahsüsa-i matbü misillü ayn~~cesamette parmak izi
kartonlar~~istimâl edeceklerdir.
Madde 3- Parmak izlerinin ahz ve zapt~nda mücrimin cinsi ve sinni
hâiz-i tesir olmay~p kad~n ve erkek e~has-~~mücriminin parmak izleri tevkifen ayn~~tasnifata tabi tutulacakd~ r.
Madde 4- Zab~ta taraf~ndan derdest olunan e~hâsdan umümlyyet itibariyle âti'z-zikr kesân~n parmak izleri zapt edilir
Bir cürümden dolay~~ mehakim-i umümiyye veya husüsiyeden
mahkümiyet-i cezâiyyeye duçâr olan e~hâs
~tiyadi sürette ikâ-i cürm etmekle maznün kimseler
Ahval-i sab~kalarma cürmün sf~ret ve tarz-~~ika'~na veyahut fail-i
cürm olmalar~na agleb-i ihtimal mevcüd olan maznünin-i saire
Serseriler, ecnebi firariler, mülteciler ve dahil-i memlekette bir mahalden di~er mahalle veyahut memleket hâricine tard-~~tebld olunanlar ve sele
Derdest olunan bir kimsenin hüviyyeti tesbit edildi~i zaman ismini
yanl~~~olarak haber verdi~i anla~~l~bda hakk~ndaki tahkikatm ikmâli hakiki
ismin zab~taca malüm olmas~na mütevakk~f bulunan kimseler ve ahval-i
fevkalade de tayin-i hüviyyet ve parmak izinin elde bulunmas~~arzu olunan
e~hâs
Mehakim ve Müddeiumfimilik makamat~~taraf~ndan bir mesele-i
cezâiyyenin tedkik ve tahkiki içün parmak izlerinin zapt~yla irsali celb edilen kimseler, mechülü'l-esami insan cesedleri
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Kasabalarda zâb~taca ~üpheli görünen veya köylerde dola~~p hayvan
h~rs~zl~~~~ile maznûn bulunan K~ptiler
Hâlleri dâimi-i tehlike görülen bilumûm mecânin
Parmak izleri ahz olunmakla beraber bedenin hâl ve cesâmeti gözleri ve saç ve sakal rengi ve bilhassa nâkabil-i tagayyür olan alâmât-i fârika ve
e~kâl dahi zabt ve tah~l'. olunur.
Her parmak izi kart~~üzerindeki mahall-i mahsûsa - ~ayed foto~rafi
atelyesi mevcûd ise -7/1 yedide bir nisbetinde cebheden ve yandan al~nm~~~
bir foto~rafi da ilsâk olunur.
Madde 6- Daktiloskopi hizmetiyle mükellef bulunan bilumûm ~uabât-~~
zâb~ ta birinci defa olarak bir kimsenin parmak izlerini zapt ettikleri zaman
iki kart fazla olarak ihzâr edip birini o dâirenin daktiloskopi dosyas~nda
h~fz ve di~erini umûmi dosyada tasnif ve h~fz olunmak üzere - tasnif hânesi
doldurularak - bilâtahr~rât do~rudan do~ruya ~stanbul Polis Müdiriyet-i
Umûmlyyesi K~sm-~~Fenni Müdüriyetine ve parmak izi al~nan ~ah~s di~er
bir vilayet ahâfisinden ise bir nüshas~~da vilayet polis müdüriyeti daktiloskopi memûrlu~una irsâl eyler Parmak izi zabt olunan ~ahs~n ayn~~künye ve
e~kâl dâiresinde ve ayn~~idâre taraf~ndan mazbût parmak izi kart~~mevcûd
ise 2. defa zabt~ndan sarf-~~nazar olunabilir. ~u takdirde mahalli dosyas~nda
mevcûd parmak izi varakas~n~n zahr~ ndaki hâne-i mahsûsa 2. cürmün derc
ve tahrtriyle iktifâ ve ~ube-i merkeziyeye (2) numaral~~varaka-i mahsûsa-i
matbûa ile beyân-~~malûmât konulur Ve cürmün her tekrar~ nda bu sürede
hareket olunur.
Madde 7- Bir ~ahs~n hüviyyeti dâi-i ~üphe görülür ve gönderilen kart
üzerinde istifhâm alâmeti veyahut (hüviyyeti ~üphelidir) vaz' ve tahrir olunursa ~stanbuldaki dâire-i merkeziye ol ~ahs~n hüviyyetini tahkik etmek
içün gerek kendi um~lmi dosyas~nda ve gerekse müdiriyetin di~er dosyalar~nda taharriyyât-~~lâzime icra edilecektir Ve e~er ~ahs-~~maznûnun ecnebi
oldu~undan veyahut beynelmilel mücrimlere mensûbiyeti bulundu~undan
~üphe edilir veyahut bu cihet dâire-i mürsele tarafindan beyan olunursa
bu takdirde zâb~ ta-i ecnebiyye devâiri nezdinde istilâmâtda bulunacakd~r.
Bu hâlde parmak izlerini evvela zabt eden dâire maznûnun lâ-ekall 4 nüsha
parmak izi kartlar~n~~ve foto~rafilerini ç~kar~p ~ube-i merkeziyeye gönderecektir. Bu husûsda icrâ edilecek taharriyyât ve memâlik-i ecneblye ile vuku
bulacak muhâberâttan istihsâl olunacak netâyic taleb-i malûmât eyleyen
dâireye müstacelen i~âr olunacakt~r.
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Madde 8- Yedinci maddede beyan olunan ahvâlden mâadâ beynelmilel mücrimin hakk~nda beyân olunacak tedbir cümlesinden olmak üzere
bu husûsda maznûn olan veyahut daktiloskopi devâiri taraf~ndan lüzûm
gösterilen e~has~n parmak izi kartlar~~ ecnebi idâre-i zab~ta merkezlerine
irsal olunacakt~r.
Madde 9- Parmak izi kartlar~n~n tanzimi ve tasn~finde tesâdüf olunacak
nevak~s~n ikmâli veya sehven tashihi bilmuhâbere icra' k~l~n~r.
Madde 10- ~ube-i merkeziyeye irsal olunacak parmak izi kartlar~~ile
beraber her tarafa irsal k~l~nm~~~olan (3) numaral~~ varaka-i e~kaliyenin bir
nüshas~n~~da kemâl-i dikkatle imlâ olunup merbûten gönderilecektir.
Madde 11- Bilumûm parmak izi ~uabat~~ile mükellef olan devair-i sâire
her hafta nihâyetinde bir haftan~n mesaisini mübeyyin olmak üzere 4 numaral~~numûneye muvafik bir cedvel ile senenin ilk ve ikinci alt~~aylar~~ nihayetlerinde de umûmi istatistik cedveli gönderme~e mecbûrdurlar.
Madde 12- Bilumûm parmak izi ~uabat~~ merbût numûnesine muvafik
olmak üzere bir k~t'a cerâim defteri tutmakla mükellefdir.
Madde-i muvakkate- ~~bu Talimatnâmenin tarih-i tebli~inden itibaren
~imdilik vilayat ve baz~~ Livâ merkezlerinde mevdid parmak izi memûrlar~~
derhal ifa-y~~vazifeye ibtidâr edeceklerdir. Bu memûrlar polis müdiriyetince sûret-i muvakkatede kendilerine refik olacak memûrlar ile birlikte evvela hapishâne ve tevkifhane ve nezarethanelerde mevcûd olub 4. maddede
gösterilmi~~olan e~has~n lüzûmu kadar parmak izi kartlar~n~~ahz u ihzâr ve
bunlardan birer nüshas~n~~ ~ube-i merkeziyeye göndermekle vilayat-1 sâire
ahâlisinden olanlara ait fi~lerin birer nüshas~~da o vilayet polis müdiriyetine ve ecânib ile beynelmilel mücrimlere mensûb kesâna ait fi~lerin birer
nüshas~~da yine ayr~ca ~ube-i merkeziyeye irsal eyleyeceklerdir. ~ube-i merkeziyeye ait her parmak izi (2) numaral~~ kart ile birlikte gönderilmesi elzemdir.

BOA, DH. EUM.MEM Dosya 84 vesika 45

-

Sedat BINGÖL
Ek III:

••••,
~N.

~:A ac.,:,..;

-rt-

,1.•'•

.-:-.; ,'--..-

.---,-.,•, ......3:,...,-

-•

.>•:•Cw.
v•J•i• aWo•

JJ. V.: ~~~•
.::%••-r l•
4"";•,
•

22 Nisan 1322 tarihli bu Mürür Tezkiresi ~ahsi kütüphanemizdedir.

Sedat BINGÖL

Ek IV:

'•\

....5-

• - - -. -r'g.e • :. 1
.- . . . .. .... . • . . .,•• ta .. ..›. . .;.' .rt.

. > : 1. : o • .; • :...4,t ...w -.• .

• .;• ow~h. ..r..05, i 5 (g~~~'. 4' .i.~. ...:, I!

.. ..* ~~. 00).4;1,, •,.....i~~•LJO •,J); ,~1;

..:•........." /

. t~. . : Lo • 1.8:;• L, J ~~ ~~.,, ..... ~J
.. . • 1.1. ./4. -. . . "....
1

c~l I.. .......: .

Arif Sezere (yay. k~z.), Os~nanl~ 'dan Günümüze Polis Özlük Dosyalar~ ,
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