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Geçmiş zamanlarda suçlar hakkında kısa bir mütalea
Tarihin kaydettiği ilk suç :

Tarihın kaydettiği ilk suç Habil'in kardeşi Kabil tarafından öldürlll-
mesidir. Bu suç ne zaman işlenmiştir, bunun tarihi kestirilemez. KütübU
mukaddese ve ktonoloji mütehassısları Hilkati Ademi 5000 sene evveline
çıkarmaktadırlar; bu halde bu suç da 5000 sene evvel işlenmiştir, demek
olur.

Diğer taraftan jeolojist1er, antropolojist1er insanın sayısı malüm ol-
mıyan yüz binlerce sene evvel dünyada yaşadığını müttehiden söylemek-
tedirler ; buna göre de bu suçun yüz binlerce senelik bir mazisi olduğu an-
laşılmaktadır.

Habil - Kabil vak'asından evvel suç işlenmemiş midir? Halcikaten
dünyada işlenen ilk suç bir katil midir? Bu cihet tarihin karanlıkları için-
de gömülü kalniıya mahkümdur,

Suçu doğuran se~ep:

Habil - Kabil vak'ası bir kıskançlık eseridir; fakat suçu doğuran se-
bebin bundan daha büyük ve daha esaslı bir mahiyeti olması lazımgelir.

Suç; kanuna aykırı hareketlerin mahsulü bir fiildir. Kanun ise hak-
ları tesbit eder. Halbuki kablettarih devirlerde (Hak) yoktu. O halde (Ka-
nun) ve kanuna aykırı hareket olan (Suç) da olamazdi. .

Zaman ilerledikçe her şey değişmeğe başladı:

tık insanlar muayyen bir yere bağlı olarak yaşamıyorlardı, gece nere-
de bastırırsa orada yatarlar. karınıarını doyurmak için hayvan avı pe-
şinde koşarlardı. Ne bir silahları var idi, ne de ağaç kesecek blrbaltaları.,
Ellerine geçirdikleri bir taş parçası ile her işlerini görmeğe çalışırlardı.
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Birinci kısım ~ Suçlar

1~ Geçmiz zamanlarda suçlar hakkında kısa bir üt i
2 D t ktif h' mu a ea.- e e i ızmeti ile alakadar suçlar.
3 - Siyasi suçlar. . .->
4 - Cinai, adli suçlar.
5 - Milletlerarası olan suçlar.

İkinci kısım : Suçlular. .

6 - Umumi bilgi.
7 - Suçlu tipleri.
8 - Suçlular nasıl insanlardır 'f

.' 9. - Profesyönel suçlular.
10 - Sabıkalılar.

11 - Hastalıklar ve suç bakımından tesirleri.
Ahlaki hastalıklar.
Dimaği hastalıklar.



Sonralan insanlar çoğalınca toplu yaşama ihtiyacı doğdu. Bu yasa-
ma sistemi (Mülkiyet) i doğurdu. Fakat bu devirds mülkiyet; sahsın de-
ğil, cemaatin idi. '

İnsanlar' şahsen mülkiyet hakları olmıyarak bir hayvan sürüsü gibi
yaşıyamazlardı. Nitekim zaman ilerledikçe bu ihtiyaç kendisini hisset-
tirdi. (Şahsi mülkiyet) sistemi ortaya çıktı. Bu sistem (Hakları) doğur-
du; bu hakları tesbit ve tecavüzden masun bulundurmak iç.rı (Kanunlar)
tanzim edildi.

Fakat cemaat içinde hakiki muhtaç olanlar istisna edilirse diğerleri-
nin ~ırtından geçinmek itiyadını terketmiyenlgı- hakları tesbit eden kanun-

. lar hilafına harekete başladılar, bunun neticesi olarak (Suç) doğdu ve
(suçlu) sınıfı meydana çıktı.

,SU~ hadiselerinin başlangıcı:
, ~Suçlar ne zaman işlenmeğe baçlanmıştır; ilk kanunun ne vakit çıka-
~ıldıgı meçhulolduğuna göre bunu tesbite imkan yoktur. Habil -Kabil ha-
çisesİ ~:~c~t bir ka?u.na aykırı bir hareket olmadığına göre .: tarihin
kaydettıgı ılk suç hadisesi olmasına rağmen - suçların başlangıcı adde-
dilemez. '

İnsanların hareketlerini tanzim eden kanunların ne vakit tedvin edil-
diği mazinin karanlıkları içinde kalmaktadır. ,

EI!mizde eski zamanlarda kanunların 'mevcudiyetini gösteren (Ha ...
murabi) [1] Kodu vardır. Ondan sonra (Musa peygamberin) vazettiği
4anunlar gelir.

Hamurabi Kodu; Musanın kanunlarına asırlarea tekaddüm etmesine
rağ~en ~iç şüphesiz (Hamurabi) kanunu vücude getirenlerin başı değil,
belkı eslafından o zamana intikal eden kanunları cem ve tedvin edenlerin
birincisidir.

" Bir de dünya ile irtibatı olmıyan ve sonradan keşfedilen kabileleriıl
vaziyetini gözden geçirelim: ' .

Avrupalılar; Pizaro, {2J, Pero İnkas'larını [31 altın yataklarmdan

[i] Mil~dı isadan 23 asır evvel Babil hükümdarr idi. Zamanında ı:nühim kanunlot
nesredrlmıstır.Bır toso hôkkedilmis alan bu yazı 1901 - 1902 senelerinde Morgan adlı biri
tarafından kesfedilmistir.

[2) Pizoro, Cenubi Amerikada Peru'nun kôşifidir. 1475-1541 arasında yasamıs bir Is-
Popnyo/kumutanıdır.

[3J lnkos. Pe.;u'nunen eski sakin/eridir.

-
vınadan ve reisIerini bir hile, ile öldürmeden evvel İnkas halkının mev-

kodi etine vakıf bulunmuyorlardı, Sonra bunlarla temas arttırılınca İrı-
~~sı~rın kendilerine mahsus kanunlara ve kanun adamlarına malik ol-
dukları görüldü.

Bunun gibi yine Avrupalılar; Kortez [4] ve onun tevabii Montezu-
ına'yı [5] mağlüp edinceye kadar (Aztek) [6] kabilesini tanımıyorlardı.
Bu temastan sonradır ki, Azteklerin kanunlara ve kanun adamlarına ma-
lik oldukları anlaşıldı. -

Halen bile Amerika Hintlilerinin gayri mektup fakat gayet iyi tertip
edilmiş kanunlara ve bu .kanunları mevkii icraya koyan elemanlara ma-
lik oldukları görülmektedir.

Kanun bir ihtiyaca göre tanzim edilir; acaba Hamurabi'nin cemet-
tiği kanunların çıkarılmasına ne zaman ihtiyaç hissedilmiştir? . Bun~lD
gibi yukarıda ismi geçen kabileler halen bulundukları yerlerde mı bu ih-
tiyacı duymuşlardır. yoksa bunun daha eski bir mazisi var mıdır?

Tarihçilere göre:

Z~man zaman sayısız afetler Oseanları vücude getirmiş, aşılmaz yük-
sek dağ silsilelerini ortaya çıkarmış, büyük vahşi ormaıılar, ,mıntakalar
.arasındakt irtibatı kesmiş, bu suretle yüz b'nlerce sene evvel Asyadan
dünyanın dört tarafına dağılan insanlar birbirlerinden ayrı düşmüşler-
dir.

Kesfedildikleri tarihe kadar hiç bir tarafla irtibatı olmıyan Aztekler,
. Inkasl~ ve diğer kabileler de Asyadan gelen bu insanların ahfadıdırlar,

İnsanların Asya'dan dünyanın dört tarafına dağılması az çok .~.
sanların çoğalmasından ve onlarin tekamülünden sonra vukua geldıgı
~ylenmektedir. Eğer böyle ise bu kabilelerde mevcut kanunların ~a A~•.
ya'daki eslaflarından kendilerine intikal ettiğini kabul etmekte hata edıl
memiş olur.

Bundan da kanunların sayısı belli olmıyan yüzbiııleree sene evv~J
tertip edildiği neticesi çıkar. Kanunların bu kadar eski bir maziy~ ma,lı.'
olması (Suç) ların da sayısı belli olmıyan yüzbinlerce sene evvel Işlendil
ğini göstermektedir.

(4] Kortez. Meksikayı kesf ve istllô eden lsocnvol kôslfldlr,
15] Montezuma: Aztek. kabilesinin son krohdır. Kortez tarafından öldürülmüştü\-.
,'6] Aztek: Meksikanın en eski kabileelrinden biridir. Bugün dohi mevcutnlrlcr-



Su~1arın nevileri:

Eski zamanlarda suçlar:
Dünyada suç addedilecek ilk hadise yukanda görüldüğü gibi bir

(Katil) hadisesidir. Fakat suçları doğuran sebepler - (Şahsi mülkiyet
hakları) na tecavüz olduğuna göre iptidai devirlerden itibaren en ziyade
işlenen suçun (Hırsızlık) olması tabiidir.

Zaman ile hırsızlık muhtelif şekiller arzetmiş, ve zamanımızdaki va-
ziyete gelmiştir.

Bununla beraber zaman ilerledikçe diğer bazı suç hadiseleri de mey-
dana çıkmıştır: Kalpazanlık, yazı taklidi gibi. .

Daha sonraları kaçakçılık, kundakçılık, şakavet hadiselerine tesa-
düf edilmiştir.

Tarihi biraz daha karıştıracak olursak, çok eski zamanlardan iti-
baren ihtilal, isyan, casusluk ve suikast gibi suçların irtikap edildiğine
şahit oluruz.

Bu meyanda orta çağ denilen taassup devrinde sürüp giden din ve
Itikad aleyhine işlenmiş suçları da zikretmek lazımdır.

Zamanımızda suçlar:
Mazide~ zamanımıza intikal eden bu suç hadiseleri medeniyetin te-

rakkisi ile şekillerini değiştirmiş ve yeni yeni suçlar ve yeni tip suçlular
meydana çıkmıştır.~

Mesela; (korsanlık) eskidenberi malum olan bir suçtur. Fakat kor-
sanlığın modern şekli olan (Tren soyguncuları) ancak trenler faaliyete
başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.

Otomobillerin hayatı umumiyeye karışması bir takım mühim ve çok
tehlikeli ve zararlı soygunculuk suçlarının işlenmesini kolaylaştırmış ve
çok tehlikeli bir suçlu tipinin meydana çıkmasına sebep olmuştur.

Esircilik eskidenberi tanınan bir suçtur. Tarih bunun meşru sayı-
lan devirlerini de kaydetmiştir. Fakat haddi zatında bir suç olan esirci-
lik son asrın başlangıcında (Suç) sınıfı içinde layık olduğu mevkiini al-
mıştır. Maahaza gayet iptidai vekoyu mutlakiyet ile idare olunan mem-
leketlerde bu usul tamamen ilga edilememiştir. Artık medeni milletler-
de 'buna tesadüf edilemez" Bununla beraber zamanımızdaki (Kadın tica-'
reti) madern esircilik suçundan başka bir şey değildir.

Bu meyanda din ve itikad aleyhine olan hareketler suç olmaktan çık.
mış fakat -bunun yerine içtimai akidelerden mütevellit hareketler (suç)
sınıfına dahil edilmiştir.
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DETEKTİF ııtzMETİ LLE ALAKADAR suÇLAR

Bu suçlar nelerdir: ( ç) u teşkil eder. Faili.; su-
.~. b' fiilin yapılması su d" "

Kanunun menettıgı ır -'f d de hapis cezayi nak 1, amme
" 'd m muhtelı erece '.... dilme ve

.çun derecesine gore, 1
~ hukuku umumiyeden iskat, surgun e

hizmetinden memnuıye, , cezalandırılır.
diğer bazı disiplin cezalarıyle kt r Id Detektif bunların

nettig~i suçlar o kadar ço u, .
Kanunun me gu1 lmaz. , tik bir surette meş o a· -

hepsı ile otoma ailede sadakatsizlik,
b bal rına karsı durması, hdit .

'Mesela çocukların aa, 'd ' 'ht'la·f iftira hakaret, te ı gı-, k' ıslerın e ıl,' k
mekteplerde yaramazlı 'n;:;,~~kendiliğinden müdahalede bulun:na ı;ı:ı:c:
bi suçlar karşısında (Dete ı.. t vaki olursa o zaman ışe mu a

d - 'Id' Ancak muracaaburiyetinde egı ır.
hale eder. if '1 Ayet ve müracaat vaki 01-

.1'\ ki Detektı şı ta işFakat bazı suçlar va-'v r, . .' tedabiri almak ve suç -
madığı haldebile bu su~lar~ işıen~::l~::;:;:;e geçmek mecburiY,et~de-
ıenctigı~'takdirde otomatık bır ~ure lam.etini t .nt eden; «Cınaı ve

A 'emınyet ve sedir. Bu suçlar, ammenın. _
siyasi» haqiselerdir.

Bu suç hadiseleri şunlardır:

1htilal,
Isyan,
Suikast,
Casusluk,
Rejim aleyht_ar~ığı,
Fikir cereyanları,
Milliyet cereyanları,
Propaganda, 7



Katil,
Hırsızlık,
Kundakç~lıkı
Şekavet,
Sahtekarlık,
Kalpazanlık
Kaçakçılık,
Fuhuş,
Kumar,
Dilencilik
Mükeyyifat kaçakçılığı,
Kadın ticareti.
Detektlf hizmeti bakımından suçların -nevi ve mahiyetlerinin bilin-

mesi IÜZUInu:' ,

Suçların tesbitini ve faillerin tarassut: ve takibini ve yakalanmasını
iyi sevk ve idare edilen bir «Detektif hizmeti» temin edebilir. ,

Bu itibarla Detektifin, Detektif hizmetinin iyi bir surette sevk ve
idare edilmesi bakımından ammenin emniyet ve huzurunu ihlal eden ha~
diselerin nevi ve mahiyetlerini bilmesi lazımdır. Eğer bu bilinirse suçla-
rı tesbit ve suçluları yakalamak için nasıl çalışmak ve bunun için hangi
yoldan yürümek icabettiğini tayin etmek kolayolur.

İşte bu maksatlarladır ki suçların nevi ve mahiyetleri hakkında bu
kitapta muhtasar izahat verilmesi muvafık görülmüştür.

Detektif hizmeti bakımından suçların taksim ve tasnifi:

Suçların hukuk ve cezabakımından taksim ve tasnifleri esastır. Fa-
kat suçların tesbiti ve faillerin takip ve tarassudu için çalışma usullerin-
de esas bir olmakla beraber suçların mahiyeti veyapılış tarzları nokta-
sından teferruatta bazı-farklar göze çarpar.

Suçların mahiyeti bakımından suikast maksadile geldiği haber veri-
len bir adam hakkında - verilen bu haber doğru olmasa bile - muayyen
bir an için onun hüriryetini tahdit edecek idari icraat yapılabilir. Onun
suikast yapılması melhuz mahalle girip suikastta bulunacağı şahsa yak-
Iaşmasına müsaade edilmez.

Bir mayısa tekaddüm eden günlerde bazı komünist mefküreli adam-
Iann polis nezaretine alınmaları da bu kabil icraatlardan biridir.

F'akat bir evde hırsızlık yapılacaktır. Hırsızlığı yapa~ak ada~
akkında da bilgi yoktur. Bunun için bu hırsızlık olmasın dıye komü-

b.stler gibi bir takım tanınmış hırsızlar nezaret al~ına alınmazlar. Ancak
III -i k yapılacak yerde tertibat alınır" Hırsızlıgın vukuuna meydan
ııırsız ı k ih ti t . dili

k veya hırsızları iş üzerinde yakalaına c e ı anzım e 1 ır.vermeme

D"~ t raftan kadın ticareti yalnız bir hükümeti değil, müteaddit
ıger a ilm . . . tt"

hükümetleri alakadar eden yani birbirlerine haber ver esını ıcap e ı-

-en bir suçtur.

Yapılış tarzları bakımından dahi suçlar;

1_ Ya bir kişi tarafından münferiden veya birkaç kişi tarafından

müştereken işlenir.
2 _ Yahut bir teşekkül tarafından sevk ve idare edilen eşhas tara-

fından işlenir,
Birinci sınıfa dahil olan suçların falllerlni bulup cezalandırmak sure-

ille bir neticeye vasıl olunur. Cinai suçlar bu nevidendir.

İkinci sınıfa. dahil olan suç faillerini bulup cezalandırmak ile isteni-
len netice elde edilemez. Fail veya failleri sevk ve ida~e eden şebekeyi
bulup meydana çıkarmak lazımdır. Siyasi suçlar bu nevı suçlardır.

Bu izahata göre «Detektif hizmeti» nin iyi sevk ve idare edilmesi ba-
tnnmdan suçları şu üç şekilde tasnif etmek mümkün olur:

1 - Siyasi suçlar:
Devletin emniyet ve selameti aleyhine işlenen suçlar olup şunlardır:

. thtilaı.

Isyan,
Suikast,
Casusluk,
Fikir cereyanlan,
Rejim aleyhtarlığı,
Milliyet cereyanlan,
Propaganda,
2 - Cinai suçlar: ,. . kıs-
Şahsı'u ve milletin menfaati aleyhine işlenen suçlardır. Bunu uç

ma ayırmak lazımdır:
9



a - Şahsın menfaati i bin .
I{atil, a eYeışlenen suçlar:
Hırsızlık,
Kundakçılık,
Şakavet,
Sahtekarlık,

.b - Milletin menfaati ale h' .
Kalpazanlık Y ıne ışlenen suçlar:,
Kaçakçılık.

c - Doğrudan doğruya şahsın .
:~::kla be~~~er bir çok fenalıkıarav:~:e:ll~eti~ menfaati alp.yhine ol.

menaiımı haleldar eden suçlardır o ma arı dOlayısiyle şahsı ve.
F~u~ .
Kumar,
Dilencilik.

3 - Beynelmilel tarassut ve takb' . .
Mükeyyifat kaçakçılığı ı ı ıcap ettıren suçlar:
Kadın tica:ceti. '

nı
SİYASı SUÇlAR

İhtilil :

Kitle halinde bir grup's· d d ınsanın muay b" .
~ e evlet otoritelerine muhalefet etm~:i~ ır fıkir veya kanaat netice •.

tsyan: .

Kitle halinde bir grup in
muhalefet etmesidir. sanın herhangi birsebepİe hükumete bilfill

. İsyan bir fikir ve kanaat . .
1~ı;:t~eşe~:ü1ün.teşviki ile bir ;:!:~;n!:ı~~ğ~ ~erhangi bir şahsın veya

en i arettır [.]. a ımından yapılan muha-

. ~htilaı ile isyanı ve aralarınd' .
harıcındedir' Yaln . akı farkı ızah etmek b' .
yamlar .' ız şunu zıkretmek fa dalı ızım mevzuumuz .
_ bır tarafa göre ihtirl' d'~ Yolur: Umumi veya mev 'A ka ve ıger taraf" . Zll L~

C-J Ihtilô' ile isyanm y k d k" a gore de isyan telakki edi-
u en e i terifle . A k. rı nsi 'opedi Britenike'den c,10 .mm ıst".

Ilr- ],{eseHi.;istibdat devrindeki Makedonya hareketlerinin Bulgarlar tara-
fından ihtilal bizce de isyan telakkı edilmesi gibi.

İhtilalde büyük bir gaye vardır. Ihtilal bir fikir cereyanı ile baslar
rejimi değiştirerek milleti refaha erdirmek gayesi taşır; bu hareket o-za-
ınan alakadar taraflardan birisince isyan telakkı edilmekle beraber bütün
dünya onu ihtilal tanır.

İşte bizim milli savaşımız tarihte emsali olmıyan en büyük bir ihti-
lal olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu hareket Türk milletinin yalnız
§ekli hükümete karşı değil, cehalet, taassuba, ve ecnebi boyunduruğuna
karşı kıyamıdır. Bir milletin kalkınma hareketidir.

Türk Cümhuriyetini ve onun istinat ettiği Kemaİizın prensiplerini
vıkmağa müteveccih her hareket tenkili lazım gelen bir isyan olur; Türk
Ciimhuriyetine karşı hareketler en ziyade, saltanat, hilafet taraftarları,
koyu müteassıplar ve komünistlerden beklenebilir. Bu itibarla (Detektif
hizmeti) bu tehlikeyi önliyecek surette tanzim edilmelidir.

İsyana gelince:

Yukarıdaki ansiklopedi tarifinden de anlaşılacağı veçhile milli emel-
lerin tahakkuk ettirilmesine uyg-ın düşen bir rejime ve rejim delayısile
neşir ve tatbik edilen kanun 'le nizamlara ve hükumet icraatına -karşı
yapılan az çok geniş ve mevzii hareketlerdir.

İsyandan ekseriya beklenilen gaye herhangi bir maksadı cebren istih-
saldir :

Bir millet camiası içinde bulunan yabancı ırklar, ve -muahede ile
kendilerine bazı haklar verilmiş olan ekaIliyetler, bulundukları camiadan
ayrılmak maskadiie isyan hareketlerinde bulunurlar.

Bunun gibi, dini ve içtimai Inkılapları hazmedemiyen -mutaassıp ve
cahil bir kitle bu inkılaplara mani olmak maksadile Hükümet icraatma
karşı isyan hareketlerinde bulunabileceği gibi, inkilaplar dolayısile men-
faati haleldar olan şeyh, ağa ve beylerden mürekkep mütegaIlibe güruhu
a kendi maksatlarını terviç için idarelerindeki halkı isyan hareketlerine'

sevk ederler.

Bundan başka mevkii ktidarda bulunan her Hükümetin ltendisinden
evvel mevkii iktidarda bulunan Hükumet mürevviçleri arasında aleyhtar-
ıarı bulunur, bunlar bazı icraatı vesile ederek .mevkii iktidardaki Hükume-
ti iskat için isyanlar çıkarabilirler.
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Bu şekil daha ziyade müteaddit fırklarla idare olunan Hükümet şe-
killerlnde göze çarpar.

İsyanların maddi ve manevi zararları pek büyüktür. Bir memleket!
harabiye sürükliyebillr. Bu itibarla Detektif hizmetinin meşgulolacağı iş-
lerin mühimlerinden birisi de bu hareketleri gözetlemek, önleyici .tedbir-
ler almaktır.s

Suykast :

Bir idare şeklinden intikam almak, bazı gayelerin tahakkukuna engel
olanları ortadan kaldırmak, Hükümetin herhangi bir icraatına müni ol-
mak için tehditlerde bulunmak gibi maksadlarla münferit, müctemi şa-
hıslar veya teşekküller tarafından yapılan ve yaptırılan suçlardır.

Suykast; şahsa ve eşyaya karşı yapılır.
Eşhasa karşı suykast:

1 - Devlet ReisIeri, Hükumet erkanı, siyasi şöhreti ve nüfuzu hala
olan yüksek şahıslar, askeri ve siyasi erkana,

2 :- Fırka reisIeri, fırka mensupları, parlamento azaları. bazen gaze-
teciler aleyhine ekseriya öldürmek maksadile içlenen suçtur.

Suykast siyasi meseleler çıkarmak maksadile memleket dahilindekJ
yabancı devletler mümessillerine, kuryelere karşı da tevcih edilir.

Siyasi maksadlar peşinde yapılan katil hadisesi de bir suykasttır.
, .

Suykastçıların karakterleri ve faaliyet tarzları:

Suykastçılar canlarını feda etmiş kimselerdir. Bunlara kendi arala-
rında (Fedai) de denir.

Suykastçılar suçlarını nerede müsait zaman ve mekan bulurlarsa
yani kendi veya yabancı 'memleketlerde yaparlar. Ekseriyetle inzibatın en
kuvvetle tesis edildiği ve her türlü tedabirin alındığı bir zamanda yapar-
lar. '

Suykastçı, kendine verilen suykast vazifesini yapmadığı takdirde
mensup olduğu teşekül tarafından takibine memur edilen diğer bir fedaf
tarafından öldürüleceğini bildiği için vazifesini ifadan çekinmez.

Suykast bazen münferit bir şahıs veya bir kaç kişi tarafından işleniz.
Mesela bundan birkaç sene evvel bir otomobil sergisinde bir beyaz rus ta-
rafından suykaste uğrıyan Fransız Reisicümhuru gibi. Bu nevi suykast-
ların alelade bir katilden farkı yoktur.

Bazen de bir siyasi teşekkül tarafından sevk ve idare edilen insanlar
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.tsrafından işlenir. Tehlikeli şekli budur. Çünkü bu nevi su k tL .
" i ht 1 'ft' k " y as ar ckı:ıerı_

Ya rejim a ey ar arına, ı ıra polrtikası takip eden ek Ili tL
'1 ' a ye ere inen"uptedlııŞ gurup arı tarafından tertıp ve idare edilir. '"

Tarihte en faolah saykast :

Tarihte beşeriyet için en ağır olan suykast (Prençip) . . cl • •
f d 19 ' ısmın ekı bır

Sırp tara ın an 14 senesınde Bosna'da Avusturya veliaht' Ar 'd"
, d' k" i . , ı ŞI ük Fcr-dinarı a arşı yapı anıdır. Bunun neticesi olarak milletle b' b' i ', r ır ır erıle dört

sene çarpışmışlardır. Mılyonlarca kişi ölmüş, servetler m h i
lı it d -, , , . a vo mus, Avru-pa arı a31 egışmış, ınsanları yeni bir harbe sürükliy k -

vücud bulmuştur. . en ararsızlıklar

En yeni suykast da Yugoslavya kralı Aleksandr'~ Frans d
uykasttır. a a yapılan

Eşyaya karşı suykast:

1 - isyan ve ihtilal hareketlerini bastırmak üzere faal' t
askeri kıtaatın harekatına m.ani olmak veya bir harp k idye e gcç?n

. ,. k LA vu uun a cephe ıle
gerı muna a atını kesmek ve cepheye olan her tu"rlu" k' tk d sev ıya ı mcnetmek
ma sa ıle yollar, demiryollar-ı, köprüler tüneller depolar trccıcr aıhine y k k kı' , , ren cr a ey-a ma , yı ma { suretile işlenen suçtur.

2 - Sabotaj.

Sabotaj, tedhiş maksadile daha ziyade' halkı Israr edecek cı

ka:şı ya~ılan suykastlardır. Müessesatı sınaiyeyi berhava etmek ~~a~a
lerı, demıryolarını, vesaiti nakliyeyi tahrip etmek tari al ,oPıru.
y k k b ' , , arı, orman arı

a ma ,su e~~lerını tahrip etmek, suları zehirlemek ve daha ileri bir
~a~:ket olmak uzere münferit veya kitle halinde hiç bir kabalıatı olmıy~
ıa aras'ından bazılarını dağa kaldırmak, öldürmek gibi hareketlerdir.

~abotaj ya Hükumet aleyhine veya hususi '
aleyhine yapılır. muessese ve teçeküller

n:üku~et ~.ıe:'hin~ te~cih edilen sabotajdan beklenen gaye, korkut-
mak suretıle Hukumetın bır icraatına mani olmak veyahut halkı bizar
e~~rek Hü~~met icraatına veya rejim aleyhine isyana teşvik veya yabancı
mudahalesını temin ve tesri etmektir.

. Hususi müessese ve teşekl{üIIer aleyhine sabotajdan gaye patronları
korkutmak ve amelenin bazı isteklerini cebren kabul ettirmektir.

Sabotaj sulh zamanında ekseriya arnele muhitinde olur. Harp zama-
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•• A ti ulh icbar için düşmanın teşvikile bu nevi tedhiş hare-nında Hukume ı sa.
ketleri yapılır.

S kastlar karsısında Detektif hizmeti :uy # • •

. ., . de alakadar eden suykast şeklı, devlet reıs-Detektif hızmetını en zıya
. b" "k devlet adamlarına karşı olanıdır. .lerıne ve uyu

(Detektif hizmeti) iyi kurduğu ve sevk ve idare ettiği bir haber alma
• A esinde kimlere karşı ve kimler tarafından s~ykast yapılm~sı

teş~ııaı~ı sladYUg~unudaha evvelden tespit eder ve ona göre ıcab eden tedbir-ihtıma ı o
leri alır.

En iyi tedbir, her zaman suykaste maruz kalması m~h~emel ~lan
. i' büvü k devlet adamları etrafında kuvvetlı bır emnıyetdevlet reıs erı ve uyu . . d "h tl t

tertibatı vücude getirmekdir. Bilhassa memleket dahılm e seya a e r

ve muhtelif yerlerdeki ikametler esnasında ve yabancı memıeket~r:ı Yr
pılan seyahatlerde suikast tehl~kesi artar. Bu zamanlarda seya a ar a
mütenasib tertibatın alınması lazımdır.

Sabotaj hareketlerine gelince, bu hust.~ta yalnız devl~tin. resmi De-
t ktif hizmetinin faaliyeti kafi değildir. Muesseseler ke~~ılerın~ mahs~.
. \h~arat sebeklerine malik olmalı; ve sabotajları önleyıcı tekmk tedbı~.
~:r almak ;uretile resmi devlet Detektif hizmeti faaliyetine yardım .etmeli-
dirler.

.! lhtilf i ve harp zamanlannda mühim müesseselere ve inşaata. .syan, ı ı a li b' tt askarşı sabotaj hareketlerine mani olmak için oralar kuvvet ır sure e -
keri müfrezelerin himayesine alınır.

«Suykast~ teşekk~llerinin merkezleri meml~ket dahilinde olduğu ~ibi.
yabancı memleketlerde de tesis edilir. Mamafı bu merkezler ekseriya
memleket haricinde bulunur.

•Casusluk:

Bir Hükümetin yabancı bir Hükümet veya Hükümetler aleyhine ha-
ber alma ve gizliliği keşfetme faaliyetidir.

Casusluk insanların cemiyetle yaşamaya başladıkları tarihte başlar,

Bugünkü harp yalnız muhasım ordular arasında değil, muhas~m ik~
milletin bütün varlıkları ile çarpışması şeklinde cereyan -etmektedir. Bu

»» d" d" lan saflardaitibarla zamanımızda her devlet bir gün ken ısıne uşm~n o. . A

mevki alması muhtemelolan diğer devletlerin idari ve sıyası teşkilatını,
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teşkilatlann faaliyetlerini, sınai ve ekonomik inkişaflarım, kültür kabf-
.U tini, içtimal bünye ve durumunu ve nihayet en önemli olarak askeri

Jıyekilatve hazırlığını öğrenip tespit etmek zaruretindedir.teŞ
~Devletler bu malumatı casusluk teşkilatları sayesinde temine çalısn-,

lar. Bunun için yabancı memleketlerde gizli istihbarat teşkilatı kurarİar,
bU teşkilatların temin ettikleri casuslar vasıtasile bilgi toplarlar.

Sulh gizli harbin devamı ve casuslar da bu gizli harbin gizli askerle.
ridir. Zabıta bu gizli harp elemanlariyle . meşgul ve bunların faaliya,
tine mani olmak vazifesile mükelleftir. Bu vazifenin adı: «C~uslukla mü.
cadele» dir.

Casuslukla mücadele işi büsbütün ayrı bir ihtisas işidir. Bu bahisde
teknik ve fen işlerinin büyük ehemmiyeti vardır. Casusluk ile mücadele.
de bilhassa gizlilik, tam bir gizlilik lazımdır.

Casuslukla mücadele için evvelce casusluğun nasıl yapılcİığını bilmek
lazım gelir, bu bilindikten sonra mücadele şekli kendiliğinden meydana
çıkar. Ancak casusluk ve casuslukla mücadele büsbütün ayrı ve istihba-
rat ile alakadar bir mevzu olduğundan burada tafsilat verilmemiştir.

Yalnız şunu izah etmek lüzumlu görülmüştür:

- Casusluk, muhtelif yollardan yünmesini ve değisik vasıtalar kullanıl,. ~masını icab ettirir. Her suç hadisesi casuslukta. kendi karakterine uygun
bir mevki bulur. Casusları ve casus şebek~lerini idare eden istihbarat ser-
visleri isyan, ihtilal çıkarırlar, muhalefeti, fikir ve milliyet cereyanlarmı
körüklerler veya yarattırırlar. Propaganda, şekavet, hırsızlık, kaçakçılık
yaptınrlar. Fuhşa teşvik ederler, hülasa hiç bir fiil yoktur ki casusluk
ondan istifade etmesin. Casuslukta mecburiyet hissedildiği zaman. kat1e
de yer verilir.

Buna binaendir ki hadiselerin mahiyetlerinin tespitinde onların ca-
•Buslukla ilgili cihetleri bulunup bulunmadığını araştırmak icab ettiği ha .•
tırda tu tulmalıdır [7].

Rejim aleyhtarIığı :

. Her Devlet kendi' rejimi aleyhindeki faaliyetleri suç addetniiştir. 'Biz-
derejim aleyhtarı faaliyetler şunlardır: .

•1- (Saltanat) ın iadesi bakımından faaliyet,

L7] Zabıta mensupları bu hususta' etraflı tafsilôtı hizmete mahsus olarak nesredilen
casusluk ve casuslukla. mücadele kitabında bulabilirler ..
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- H'Ifıfetin iadesi balnmınd~n faaliyet,
2 LAyikliğ e aykırı dini faalıyetler,,3- a
Bu meyanda;
Tarikatçılık,
Üfrükçülük,
Falcılık,

k .
Sıhırbazlı , , ek lazımdır. .

ibi faaliyetlerı de zıkretm f li etler
g 4 - İçtimai inkılüplara ay~ıı; aa y t' aleyhindeki faaliyetleri,

' memnunlarm Hukumet ıcraa ı ,
5 - Gayrı . . 'm' esaslı tedbırler. 'b 1 rın önlenmesı ıç "'..JBu faaliyetler gözebln:ez ve ,,~n a 8 . '

C..mhuriyet tehlıkeye düşer [ ]. alınmazsa u

F'I ir cereyanları : . , . D
i U , fikir ihtilafı baş göstermiştlr, .>U.,.

Medeniyet ilerledikçe ınsanlar rz: sında muhtelif fikir cereyanla-" 'k'a mensup milletler efra ı ara ,gun aynı ır, ,
rına tesadüf edilmektedir,

Bunlar; ..' asizm nazizm gibi cereyanlardır. •
Rasizm, sosyalizm, kom~nı~n:, f : 'A lemi bozmak istiyen komü-' , de en tehlikelisi nızamı aBunların ı~m

nizmdir. ın k ünizmden bahsedilecektir.Onun için burada ya ız om
... m'

Komüniz • '. h ' i rak ortaya atılmıştır.t cak bır mez ep o a ,
İnsanları refaha kav~ş, u~a , i t ' etmektir. Nazariyelerı çok ca-- k" lü hAkirniyetini emın

Hedefi amele ve oy u a d taraftar bulmaktadır.h mf halk arasın a .. "k
tlp olduğundan er sı " sene evvelortaya atılmıştır. Buyu

Komünizm fikirleri takriben 100 -rb' te uğraması yüzünden halk.
harpte Rusya'nın mağl~biyetten isma~ ~dI;komünizm ihtilali takip et-
Çarlığa karşı isyan etmiş ve bu y '. .

miştir. . , ilen tahavvüI1erle bugünkü muvafık şe~.
Dünya kurulalıdanberı geçır k t biat kanunlarına aykırı bır
• " • ! amları bozara a ıa. 'dIini bulmuş olan Içtimal n.z ", , S yet Rusya dahi tatbık e eme--

k i' komunızmı ov d 1kIdare kurmak deme o an d k' k münizm rejlmi hakkın a aç 1 ." ".. d" ada Rusya a ı . o , köy-mistir. Bugün butun uny d - h lkın bilhassa amelenın ve o. dan fazla ol ugu, a
ve sefaletin her zaman . lt da inlediği kanaatı vardır.
1ünün koyu bir esaret baskısı a~ ın bt' mensupları istihbarat. ikinci

. i ~ isteyen za i ofS) Bu hususta fazla m~~umata ma
kitapta etraflı tafsilôt bulabılırler.
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Jfill~t;leJ' girdiği memlekete ;ıçPk ye sef~eı getireceği ve in~arı ~
~ Jlesli ~iji olmıyan bir kı~ım türediye ,e~ir edeceği k~aatını besledikl~l'iJ
lomünizm~ karşı kendilerini korumak için şiddetli tedbirler almışlar ve
ıbazıları buna karşı müşterek cebheler vücuda getirmişlerdir.

Bizde de komünizmin zaman zaman J:ıortIadığını ve b~ türedilerin
yak'aıar çıkardıklarını görmeJtte.Yiz.

Anarşizm :

Komünizmin çok müfrit bir şekli vardır; o da Anarşizmelir.
19 uncu asırda doğmuş ve amele arasında yer bulmuş bir lij.ezheptir.

Bu mezhebe göre HükUmetler insanlar için bir musibettir; her fert diğeri.
mn şahsi menfaatlerine hürmet etmek şartile insanlar ahJelki, iktisadi ve
'Iiyası kanunlardan tamamlle azade küçük muhtar cemiyetler halinde ya .•
eamalıdırlar -.Öyle cemiyet ki her ferdi istediği kadar çalışsın ve istediğiIı:adar $arfetsin.

Bugij,nkü nizamı clleme şiddetle muhı:ılif ve tabielt kanunlarına aykıl'l
elan ve ameli ve ilmi bir kıymeti bulunmıyan nazariyelerini. yürütmek
Için bunlar tethiş yoluna dökÜlmüşlerdir. Bugün anarşizm tedhiş cemi.
,eti şeklini almıştır. Bu itibarla anarşistler cemiyeti beşeriye içinde en~hlikeli insanlardır [9].

Milli,}'et cereyanIan :

Her Hükumet idaresinde muhtelif milletler yaşamaktadınar. Bu
milletler içinde bulundukları camta'dan ayrılarak ya kendi camialarına
Utihak etmek veyahut müstakil yaşamak arzusundadırlar.

Fransız inkilelbı kebirinden sonra milliyet cereyanları büyük bir hıa
alınış bir çok milletlerden müteşekkil zayıf Hükumetler, bu cereyanııı
karşısında duramıyarak cebren veya rızaen onların isteklerini kabuleInuztar kalmışlardır.

Osmanlı imparatorluğu muhtelif mi,lliyetleri can:ıiası içiQe alan siyası
bir teşekkül idi. Fakat son zamanlardaki zafiyeti yüzünden bu milletler
birer birer ve fakat neticesi 'elemli olan harpler neticesinde bu eamiadanayrıldılar.

Şimdi Türkiye Türklerden mürekkep mütecanis bir Türk Devletidir.
Bununla heraber Türkiyede pek az miktarda rum, ermeni, yahudi yaş a-
Inaktadır. Bununla beraber hakikatte Türk n.eslinden olan ve fakat men-------------------
. (91Komünizm ve dığer fikir cereyanlon hakkında fazla malOmot olmak istiyen zo-'~ii().~Elnsl,lplorıhi~oı,ete,mQl;ıs,vş,.i~tih~,qC9ti~incj ki.!!JPfikir ~~r~yanları boJ:ısindeetroflı
cı $1101 bulabilirJer. .••.••'" *i' ..



· lı i Id lan bazı eşraf denilen mütegallibeler- ve bunlara uyufaatlerı a e ar o . . .
.. d Alimler çerkes kürt gibi ırkları ayrı bırmıllıyet olarak pro-bazı soz e a , ,

paganda etmekte ve bazı coreyanlar uyandrrmağ~ ~alışmakt~dırlar.

Bu Itibarladır ki Türkiye Türklerle mütecanis bir caınıa olmasma
rağmen Detektif hizmeti milliyet cereyanları bahsinde:

Rumluk,

Yahudilik,
Ermenilik,
Kürtlük.-c 1f

Çerkeslik

Lazlık . tl
gibi cereyanları gözetlemek ve bu ırkdaşların rahatlarını bozmak ıs •
yenlerin faaliyetlerine meydan vermemek için tedbirli-bulunmak mecbu-
riyetini duymaktadır.

Hakikatte Türkiyede Türkiye camiaSından ayrılmağı' istihdaf eden
bir (Milliyet cereyanı) yoktur.

Ermenilik ve kürtlük cereyanları yabancı memleketlere kaçmış olan
kimseler tarafından propaganda edilmektedir. Bilhas.s~ bunların en ziya-,
de körükledikleri milliyet cereyanı (kürtlük) tür [10].

Propaganda : ,

MUhteİir teşekküllerin değişik ve kendilerine yar~r mevzular üzerin-
de bilgileryaymak suretile memleket siyasa ve efkarını başka kanaat V8

mütalealara imale etmektir. •

Asrımıaın en. mühlik silahı propagandadır.

Propaganda bir meml~ketin rejimi, menfaatı aleyhine yapılırsa bbr
suç teşkil eder. \

Bu kitap propaganda mevzuu hakkında fazla .iza~at vermeğe müsait
değildir. Bu hususta fazla malümat almak isteyenler propagandadaa
bahseden .kitapları okumalıdırlar.

h kk d fazla mclümotı zabıta mensupları hizmete mchsus[LDLMilliyet cerevonı a ın o
Istihbarat ikinci kitapda bulabilirfer.
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IV

CİNAİ SUÇLAR

Amerikada yapılan bir istatistiğe nazaran orada her gün on beş sa-
niyede bir suç işlendiği ve Amerika nüfusunun % 4"0nın polisçe muk ay-
ıret ve parmak izleri tesbit edilmiş 'kimseler olduğu anlaşılmaktadır.

Memleketimizde flhakika bu nisbette suç işlenmemektedir. Fakat her
gün gazetelerde okuduğumuz suç hadiselerine göre bizde işlenene suç mik-
tarının sayanı dikkat bir yekün tutacağına inanmak lazım gelir.

Halkı mutazarrır eden ve onu şikayeta sevkeden asayiş ve mal ve
can emniyetini ihlal eden cinai hadiseleri önleı.ıek, vukubulursa faillerini
bulup adalete teslim ederek cezaya çarptırmak zabıtanın en önemli vazi .•
fesidir.

Halk nazarırıda zabıtanın kıymeti bu baptaki faaliyeti ile ölçülür.
Bu hadiseleri birer birer gözden geçirelim:

a) Şahsın menfaati aleyhine işlenen su~lar:

Katil :

Bir kimseyi öldürmek suretiyle işlenen suçtur. Falline katil denir.
«Katil» suçunu işlemekle me'luf ve katli sanat ittihaz eden insanlar

vardır. Fakat izzeti nefsinin rencide edilmesinden mütevellit bir hiddet ve
müdafai nefis sebebile bir katil hadisesi ika edilebilir; bu da her insanın
günün 'birinde bir katil icra etmesi mümkün olduğunu: tebarüz ertirmek- .
tedir. '

Cinayet acenteleri:

Zamanımızda müterakki memleketlerde (Cinayet acentesi) namı al.
tında çalışan (Katil şirketleri) mevcuttur. Amerikada son on sene zar-
fında birbirine pek benziyen metodlarda cinayetleri işliyen iki zehirleyl-
ciler sendikası meydana çıkarılmıştır. .

Yapılan tahkikatta bu çetelerin sigorta primi almak için hayatlarını
sigorta etmiş olanları .öldürdüklerini göstermistir; Bundan baska miras
davaları yüzünden ortadankaldırılması teabeden kimselerin d~ bu aeen-
!eler vasıtasiyle yok edil<likleri anlaşılmıştır., . .

Bunların ölüm: hadiselerini kuvvetli zehirler kullanmak suretiyle ika .
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eyledikleri ve ölümün sür'at1e vuku bulmasını istedikleri zaman 4:Kaza
neticesinde boğulmak», «Otomobil kazaları» ve saire gkibi usullere de
müracaat ettikleri tespit edilmiştir.

Nakliye ve muhabere vesaitinin henüz tekemmül etmediği 109, 15(1
sene evvelki zamanlarda konak mahallerinde hancıların; paralarına ta-
maen yolculan öldürdükleri ve bu hanların adeta bir cinayet yuvası har
linde kullanıldığı da görülmü§tür~

Kan divası:

An'anevi sebeblerle zamanımısa kadar intikal etmiş bir katil hMJ.S&.
aidir.

İptidai ~anunlarda -bir göze mukabil bir gözün çıkarılması, bir dişe.
mukabil bir dişin sökülmesi gibi iptidai hükümler var idi. O devirlerde kat-
ledilen adama mukabil bir adam katledilir idi. Halen bile söndürülen bir
cana mukabil bir hayatın sönmesini esas ceza olarak kabul eden memle--
ketler vardır,

Medeni memleketlerde bittabi katil hadisesi failleri muhtelif suret-
lerle cezalandırılır. Medeni memleketlerde yaşamakla beraber öldürülen
bir yakinine mukabil katilin idam edilmemesi karşısında katil veya katil
tarafına mensup birisini öldürmek suretile intikam almak fikri mağdur
tarafa mensup bazı ailelerde adeta irsi bir mahiyet almıştır. Buna kan da,,-
vası denir. Bu suretle yüzlerce sene evvel işlenen bir cinayetten dolayı bili.
sebeb yeni. yeni cinayetler ika edilmektedir.

Bazı ailelerde bu his daha küçükten çocuklara anneleri veya akraba-
ları tarafından telkin edilmekte ve kendileri cinayete sevk edilmektedirler.

Trabzon'da bir çocuğun on beş sene e~el babasını öldüren bir adams
on beş senelik bir mevkufiyetten sonra serbestiye kavuştuğu gece .öldür-
düğü görülmüştür.

Bu sakim adet medeni aıemin her tarafında az çok hala hüküm sür-
mektedir.

Binaenaleyh bazı mıntakalardaki katil hadiselerinde hadise sebebi
araştırılırken onun kan davasından mütevellit olup olmadığını ~ra,~tırınM
l3.zımdır.

Hırşıdık :
i

Başkasının mal veya eşyasını çalmaktan ibaret olan, zabıtanın $
çok rastladığı en fazla uğraştığı ve bu itibarla zabıtayı en .çok ılgilendk
ren bir suçtur. . .

Muayyen şartlar ve haller altında Camianın b' . k
11Aksızbir tahrik, bir gazabın, bir elemin bii- tehe~~' f;~~~ her hangt
$ab edebilir. Fakat hırsızlık suçu bir camianın run esırı ile katil ir-
, . tarafından işlenilir. Düşünülerek taşınil kmuayyen ve mahdut ferd., ara yapılır.

Hırsızlığın muhtelif nevileri vardır:
Cebir istimal edilmeksizin yapılan hırsızlıkı .
Yankesicilik, dolandıncılık gibi.... ar.
Cebir Istimal edilerek yapılan hırsızlıklar:
Kapı, pencere kırmak, anahtar uydurmak d ta

k k k· , uvar, van zemin d.•.•e, asa ırmak suretıyle yapılan hırsızlıkı '. CM"

Zekayı istimal ederek yapılan kibar hırs azlıki .
Bil t h ız ar.vası a ırsızIıklar, meslek dolandırıcıklan 'b'

. Bunlardan başka, başka memleketlerde biIb!aı"'Am rik dını hırsızlıklan revaçtadır. e a otomo-
«Detektif» hırsızlık mevzuu t f dae ra ın esaslı bilgı'ye sahib 0

'
- _1_lOeCburiyetindedir. u.uaa

Kundakçıbk :

. Kasten yangın çıkarmaktır. Suçlar içinde tahkiki en ..
Yangın hadiselerinin ancak % 1 nin hakiki bebı guç olanı budur.
Viahiyeti tespit edilebilmiştir. se ı bulunmuş ve yangınuı

Şekavet:

Sureti umumiyede şehi k b
.bsabalar dahil' d . i ır ve asa alar haricinde ve bazan da §ehir ye

ın e ış enen suçlardır.
Muhtelif şekilleri vardır :
Köy basmak ve soymak,

Yol kesmek suretiyle soygunculuk yapmak,
TrenIere baskın verip soymak.
Gasıb ve yağmagerIik,

Fidyeinecat almak için insan dağa kaldırmak, çocuk ka~ırnıak.
ş"ekaveti doğuran sebebler pek kt B'-'

layı HükUmetin takibatından k k ~~ ur .. ır. cınayet yapıldığından do··
. intikam almak maksadi or m netıcesı, yahut herhangi birisin~
·tb sülUk: edenler vardır, adiyle veyahızt SOygunculuk maksadiyle ~kave-

Şekavet; tek başına veya toplu bir halde m" II h
Şakiler ekseriva katiı f"l~_i d . . ..• use -e an yapılır.

Q1dürürrer.· ~ LLLLLLJ. e irtikap ederler. Sürü halinde adam

%J.



Bu suç daha ziyade jandarmayı ilgilendirir. Fakat şehirlerde yatak-
I " cüleri bulunduğu gibi kendileri de ekseriya şehir ve kasabalard.an, gaz , h' d
gizl dikleri için (Polis) de bu suç ile alakadardır. Aynı zamanda şe ır e
Ba.::aları, bazı müesseseleri ve zengin evleri so~ak mak~~d~yı~b~kın
tarzında yapılan şekavet hadiseleri doğrudan dogruya polisı ilgilendiren
.uçlardır.

Korsanhk :

Denizlerde yapılan şekavet hüdiselerldir. Gemilere ve sahil ~ehirleı:-
ne karşı teveih edilir, Orta çağda denizleri tehdit ediyor, yolculugu ve ti-
careti güçleştiriyordu, Beynelmilel münasebetler artınca artık korsanlık
güçleşti, şimdi tarihe karışmıştır. ,.. ..

Fakat denizaltı gemileri ve tayyarelerle korsanlık hadiselermm g3--
rülmesi muhtemeldir.

Korsanlığın en fena ciheti denizlerde ve sahillerde ele geçirilen insan-
ran uzak memleketlere götürüp esir gibi satmak idi, Korsanlığın ortadan
kalkması ile beraber insarilara iztırap veren (Esirlik) usulü de ortadan
kalkmış oldu.

Kaçırma :

Şekavetten madut olan ve en ziyade Amerikada tesadüf edilen ~~ .
dağa kaldırma, ve çocukları kaçırma suçlarından başka; şekavet haricin .•
de kalan .kaçırma hadiseleri vardır. Bu hadiselere her devirde ve her z.
man tesadüf edilmiştir.

Vaktiyle seyyar dolaşan çingene kabileleri yakaladıklan küçük,. ço-
cukları kaçırırlar kendi aralarında büyütürler ve kendi menfaatlarına alet
derlerdi.

Esirciler elemanlan vasıtasiyle güzel kız, kadın ve çocukları kaçırIf\o
lar uzak memleketlere götürerek esir diye satarlardı.

Halen muhtelif bahanelerle aldatılan kızlar uzaklara gönderilerek
fuhşa sevkedilmektedirler.

Memleketimizde (Kız kaçırma) suretinde tecelli etmektedir. Bu da
ekseriya polisin müdahalesini icab ettirmeden halledilmekte ve evlenma
ne neticelenmektedir.

Henüz iptidai hayat süren aşiretlerle sakin muhitlerde çingenelem
ve bazı kimselerin küçük kızları kaçırıp .büyüterek aşiret reislerine sat;..
tıkları .duyulmaktadır.

Binaenaleyh kaybolan küçük çocuklar hakkında tetkikat yapılırkeii:
bu ciheti de araştırmayı ihmal etmemek lazımdır.

Sahtekarlık :

Bir şeyin sathesini yapıp menfaat1anmak suçudur. Yazı taklidi, nüfus
teikeresi taklidi, pasaport sahtekarlığı, vasıyetnama taklidi, evrakı res-
ıııiye taklidi gibi.

Şantaj:

Şifahen söyleyerek veya gazetelerde ve mektuplar yazarak tehdit ve
Ihbarıarda bulunmak suretiyle işlenen sahtekarlık suçudur. Şantaj De-
tektifi doğrudan doğruya alakadar etmez. Ancak ihbar vaki olursa mü-
dahale edilir. Maamafih Detektifin bu suçun mahiyetini ve suçluların ka-
rakterlerini bilmesi lazımdır. Çünkü bir işin tarassut ve takibi esnasında
buna bizzat maruz kalması mümkün olduğu gibi ekseriya bu tarzda ha-
rekete maruz kalanların polise müracaatla himayelerini istedikleri görül-
mektedir.

Devlet adamlarına karşı tevcih edilen şantaj hareketlerini tabüdir ki
Detektif takib eder.

Birçok memleketlerde münhasıran şahıslan alakadar eden sahtekar-
Iık suçları mağdurlar tarafından hususi Detektiflere havale edilmek-
tedir.

B. - Milletin menfaatı aleyhine işlenen SU!;Jar:,
Kalpazanlık ~

Para ve kıyIiıetli evrak ın sahtesini yapıp menfaatlanmaktır. Bu sug
bir milletin ve hatta bazan bütün milletlerin zararına işlenmiş olur. Ma.
leni ve kağıt para taklidi gibi. Pul ve kıymetli evrak taklidi de bu nevi-
cendir. Mamafih kalpazanlık sureti umumiyede madeni ve kağıt para
taklidine alem olmuştur.

Kalpazanlık; bir kişinin yalnız veya birkaç kişinin toplu olarak işle- .
dikleri veya. bir şebeke tarafından idare edilmek suretiyle işlenen bir
suçtur.

lIamafih taklit edilecek şey için lazım olan paranın tedariki, taklit .
J§ine yanyacak .olan wetlerin temin ve muhafazası; gözeüleri ve taklit
edilen şeyin sürümüne çalışacak. elemanlan elde bulundurmak gibi ihti-
ıaçlar dolayısiyle kalpazanlar ekseriya bir şebeke- halinde çalışırlar.

Kaçakçılık :

Kanunen memnu olan bir şeyi memlekete ithal etmek veya memle-
letten çıkarmaktır. Doğrudan doğruya HükUmete karşı işlenmiş bir

tur.
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Muhtelif işler üzerinde kaçakçılık yapılır. •
a) Gümrük kaçakçılığı; gümrük vermemek maksadiyle memleket

dahiline veya haricine mal kaçırmaktır.
b) İnhisar kaçakçılığı; tütün, içki gibi inhisar altına alınan eşya:mıı

kaçırılmasıdır.
c) Orman kaçakçılığı; ormanlar mahsulü olan ağaçların nizama mu-

halif olarak kesilmesi ve kaçırılmasıdır.
d) Altın ve döviz kaçakçılığı; memleket dahilinden harice altm,.

döviz kaçırmaktır.
e) Silah kaçakçılığı; memleket dahiline gizlice silah ve cephane so -

mak veya aksini yapmaktır.
f) Eroin ve mükeyyifat kaçakçılığı; memleket dahiline eroin sok-

mak, memlekette eroin imal etmek ve eroin satmaktır. Beynelmilel JD.aO>

hiyette takibi icabettiren bir suçtur.
g) İnsan kaçakçılığı; askerden adam kaçırmak. siyasi ve adi müe-

ırimleri kaçırmak. şüphelileri ve yabancıları memlekete sokmak ve mem,..
leketten kaçırmaktır.

Bu kaçakçılık suçları, ya münferiden veya müçtemian ve bir teşlü.
ıata bağlı olarak yapılır.

C. - Cinaİ mahiyette oJıııa.ma,k1a beraber dolayısiyle milli meııfuh
baleldar eden suçlar :

F\ıhuş :

Bir milletin içtimal durumunu tehlikeye düşüren bir afettir.

Fuhuş hemen hemen insanın tarihi ile başlamıştır, Kadın ve ~Iıftıt
düşkünlüğünden doğan fuhşun önüne geçmenin imkanı yoktur. Fakat infi.
ıetin ahlak ve kemiyet ve keyfiyeti itibarile zararlı olan fuhşun tevesaQ.
etmemesi içın bir çok kanunlar ve nizaınlai yapılmıştır.

Fuhuş; bir kadının zevk veya ihtiyacı dolayısiyle vücudunu zatiı.iö
saman başkasının arzusuna terk etmesi veya satmasıdır.

Kadınların başkalarının aleti olarak zevk uğrunda istismar edilmeai;
ye henüz sinni büluğa -ermiyen ve hatta mektepteki genç kızların bile btl
Mete kurban edildikleri görülen şeylerdendir. Asıl bu noktadandır kİ tu"
huş gizli olarak takibi icabeden bir suç olmaktadır,

En Yüksek ve sosyete mensubu iiısanla:rıiı bil~ kıZlan ftihşa teş,ik.
littiği görülmüştür, Bilhassa adn za.tna.ı1larda Alınanyada iD.e~·daıulğıit·,
bir vak'a buna bariz misaldir.

),fağ?a iS~inde vbir genç kız sinema arttstliği teklif .
ma şırketine çağrılıyor, Orada sahne vazıı ile gO"1"ii",,~ek UzOl'e bir. --yuyor.
Sahne vazu Ştayner adında bir doktordur ve kib

adamdır. Kız kendisine müracaat ettiai zaman b: k ı ~ ~mış bir-
kız Icki i , b ır ço eazih vaıtıerde b:tunuyor,- a ıç 1 ıçırtıyor, ve sonra sinema şirket' hakkında t u-

yor: Sinema iki türlü filim çeviriyar Biris , i mda ızahat veri-
• 1 umuma mahsus di v ,

ya tenasilll ve marazi tetkikIere mahsus " ı' '., gerı de
açık filimler. Onu da açık filimlerde kulıana~;;: i ı~urette gosterilen
jekolte filim çekileceğini zannediyor fakat sin al Y uyor. Kız az çok

i ema ınan yere 'tt'-'
:Jl3ll ona yine içkiler ikram ediliyor ve şehvet d gul. gı ıgı za-

öst ili V' i uyarını arttıracak şeler gos er yor, e nıhayet evvela çıplak ve sonra b' k kl ,y-
~a n:üşterek filimler çekiliyor, Bu suretle sinema ı: e~ e e ve bı: ka-
bır fahişe olarak ortaya çıkıyor. Bunun gibi bir Ç~k ~::~ kız netıcedo
fuhşa kurban gitmekte ve uzak memleketlere satılmaktadır. bu suretlo

. İstanbul'da da bir çok kimselerin inektepli kızları elde etmek' ,
dmı tellallarına yüksek para teklif ettikleri işitilmektedir. ıçın ka.-

. Fuhşu ticaret vesilesi yapan bazı açıkgöz kadını kızı
e etti~eri bir kızı mekteplere tahsile göndermekte a.;~ arını veya, el-
.wrtepli kızları tuzağa düşürmektedirler. onun vasıtasıyle

Erkek aIıWcsızhğı :

. ~uştan daha ağır bir suçtur. Bazı erkekler kadın 'bi zevk i .
ı~m kendilerini başkalarına satarlar Fakat dalı ,~ çın, ~

bu ahlaksızlığa sevk edildi -, ., b' " , a zıya e genç çocuklar
dir. gı ıçın za ıtaca uzerınde durulacak bir h3.dis&

,§hı :::~=a ~~kzıPkederastla~ mektepli talebelen elde etmek için bıı
a yu se para verdikleri işitilmektedir. .

Ktıınar:

Aile saadetlerini yık b' k ı . '.
.~, failini katil ve hı~lı -~ ço en~,:ıta sebeb olan, sefaletler do-
Bazı h"k~ i' ga, sahtekarlıga sevk eden bir harekettir

u umet er 'bır çok fenalıkı beb .
Bizde zabıta bu iI ,~ se . olan kuman menetmişlerdiıto
ıotul:inuştut. §e otomatik surette meşgul olmak vazifesiyle mükellef'

[OüeneDik :

Pek fakir ve kim .' .. .e k sesıs ve.ya ış yapatmyacak kabiliyette olan çocuk
. vi er eklam dilencilik suretiyle hayatlarım kazanmalarıdır,'



Bazı kimseler bunun karlı bir iş olduğunu görerek bu gibi yoksullan
dilenciliğe teşvik etmektedirler. Küçük çocuklan bililtizam sakat bir hale
getirerek merhameti eelbedecek bir vaziyete sokmak suretiyle yapılan
dilenciliklere tesadüf edilmiştir.

Zamanımızda dilencllikte akıl ve haya1e gelmiyen hileler kullanılmak-
tadır.

Son aylar içinde Romanya'nın merkezi olan Bükres'te halktan bazı,.
tarım dilenclliğe sevk etmek suretiyle icrayı habaset edenbir (Dilenciler
cemiyetil meydana çıkarılmıştır, Yapılan tahkikatta bu dilencilerin en
tanınmış olanlarının otomobillere, sayfiyelere malik oldukları anlaşıl-
mıştır.

V

BEYNEl ,MİJ,EI , TARASSm VF.4TAKİBi iCABETTİREN SUÇLAB

Eroin vesalr mükeyyifat kaçak~ılığı :

Kaçakçılık bahsinde zikredilen eroin vesair mükeyyifat kaçakçılığı :
Yüksek kar getiren bir ticaret olduğu ve mahsulat muhtelif menıle-

ketlerde yetiştiği için beynelmilel bir şebeke halinde çalışan ve kuvvetU
sermaye ve muhbir ve nakliye vesaitine ihtiyaç gösteren bir iştir. Bu iti- .
barla dünya için tehlikeli olan bu afetle bütün devletlerin müşterek bir
takip yapması icabeder. Bu işle Cemiyeti Akvamda mevcut bir büro uğ-
raşmaktadır,

Bazı dileneilerin de Eroin kaçakçılığı işinde kullanıldıkları. görül-
müştür.

Kadın ticareti :

Kadını başkalarının zevklerine arzetmek suretiyle para kaza.nnıak
demektir. Bu işle meşgul olanlar kadınları evlendirmek veya meşru sayı-
lan bir iş bulmak maksadiyle iğfal edip bir memleketten başka memleke-
te götürerek onları fuhşa sevk etmektedirler. Bu büyük ve karlı bir iştir.
Ve mevkii fiile konulması da bir teşkilat tarafından idare edilmesini icab
ettirir. Ve oldukça sermayeye ihtiyaç gösterir. Kadın ticareti yüzündea
her sene (50) bin genç kızın fuhşa sürüklendiği tespit edilmiştir.

Miletler arası kadınlar birliğinin 938 senesi Edinburg'da akdetti!l
bir içtimada Fransız kadınlarının mümessilinin raporu aşağıya dercedil-
miştir. Bu raporda kızlar aleyhine kurulan tuzaklar tcbarüz et~tir.
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«Her sene dünyada (50) bin genç kız izli t "
çırıImakta ve başka memleketıere sevkedirerek ~şekküller tarafından ka.-
nız Fransada bir sene İçinde yüzlerce kız. ok ..ulrşa atılmaktadır. Ya!-
dırılınış ve beyaz esir ticaretine kurban ~i;miş~ksek para vadi ile kan-

Madam, Legransalko, beyaz esir tüccarlar
Jonda milhim malı1mat vermiştir: ~ nasıl ÇalıŞtıkları hak-

Bu gizli teşekküllerin adamlan bilhassa f b .
•.eya diğer iş müesseselerinde çalısmakt dı Ba rıkalar~a, hastanelerde,.
ka dü , a r. uralardaki kızl bpanına uşerek fuhşa sürüklenınekt d. ar unlarıne ır.

Gazetelerdeki küçük il§.nlar da b h d.. . ~ u sa a a mülıim' b' 1
t~. H~~ gun, fılanca yerde bir hizmetçi, daktilo k~ .:ır ro oynamak-
gorülen ilanların bazıları böyle bir tuzaktır. ,atıbe aranıyor diye

Genç kızın, kendisinden isten ik i
onun hakkında karar verilmesine ~:~e:r ~;rla ber~qe~.gönderdiği resinı
diği takdirde kendisine gayet müsait y ·.t e~az :.sır tuccarı, kızı beğen-
ederek uzak bir yere çağırıyor. şeraı gosteı ıyor ve bol para teklit

Oraya giden genç kızdan artık ha . .
bandan biri olarak ortadan kaYbOlmu~~Oktur. Kendisı bu b~lerce kur-

Bazan da, bu sekilde çağırılan v . i k .
rUklenen kızlar; k~ndilerini orada kie me~ e ~tl.~rmden uzak yerlere sü-

. rak sokaklara düşmeye mecbur 1 m~esız, butun kapılan kapalı bula-
lÜrükleyen bir tuzaktır. o uyor ar. Bu da bilvasıta. onları fuhşa

Beyaz esir ticaretinin merkezi bilhassa cenubi . . .
J:anan kızlar Boenos-Ayres Ri -d·' J '.. Amenkadır. Gafıl av-
tehirlerinde toplanıyor ve 'b od 0- aneyro. gıbı başlıca cenubi Amerika

ura an muhtelif yerlere seVkediliyor.
İngiltere'de de son zamanI d f h .

CörüIınektedir B d . ar a u şa teşvik vak'alarının çoğaldığı
: ura a şu şekilde tuzak kullanılmaktadır:

Kendisine am .... ~
istiyorlar ve bera:e:UgSi~e;~:~n knladmlkargenç kızlardan sokakta yardım

o arı andırıyorlar.
Diğer bir tuzak da yine lı k

okakta gördükleri genç kızl::Ş: adınIar tarafm5'i~ kullanılmaktadır.

Şunu falanca yere götürür müsi .,. .
Irlektubu götürd·· ~.. d ~ un. diye bır mektup veriyorlar. K12

ugu yer e tuzaga düşmü tür Ka
lor ve ondan sonr b' daha.. ş. pı arkasından kapanı-

a ır LZL bulunamıyor.
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nu tarzdaki tuzak son bi:r vak1a ile meydana çıktnıştır. Bit kD&,.
böyle bir mektubu götürmek üzere tarif edilen yere giderken annesine
haber veriyor. Annesi şüpheye düşüyor ve mektubu açıyor, O za:maıı.
meselenin mahiyeti anlaşılıyor ve polise haber veriliyor,

Polis, mektubun üzerindeki adrese gidiyorve evi basıyor. O zatDU
evde on altı kızın kapatıldığı görülüyor.

Bazı müesseseler tarafından yapılan güzellik, güzel ses, güzel bacak
müsabakaları gibi vasıtalarla da genç kızlar fuhşa sürüklenmektedir.
Kendilerine, barlarda artistlik bulunduğu müjdesi ile fazla para teklif
ediliyor ve uzak memleketlere götürülüyor,

Milletler arası kadınlar birliği buna karşı alınması lazım gelen çare:-
leri tesbit etmiştir. Bunların tatbikini her hükümetten istiyecektir.s .

Not: Yugoslavya kralı Aleksandr'a yapılan suikasttan sonra büyi1k
devlet adamlarına tevcih edilecek suikastlerin de milletler arası takibatı
icabettiren suçların arasına alınması ve AKvam Cemiyetinin bu işle <if
meşgul olması yolunda teşebbüslerde buhınulmuştur. Fakat henüz vel'ilell
bir karar yoktur.

IKtNct KlSDI

SUÇLULA:B
VI

'UMUMI BİLGl

Cemiyetler kendi karakterlerine u . .
memleketler halkından olan bir hır ~gun s~~lu!ar,ama1ıktirler. Medeni
memleketler halkından bir hırsız a:a~~~ h:~~~ ıptıdal bir halde kalmış
tendi mensup olduğu cemi eti i' a, uyuk farklar vardır. Zabıta;
1hudutlarınagirmlş ola d'~ n çı~de yetışen suçlUlarladeğil memleket·

. n ıger cemıyetlere mensu i 1
olacaktır, bu itibarladır ki su LU! . ~ suç u arla da meşgul
omühirodir. .ç arı ve onlarm ıyyatlaruu tanıması çok

• Benibeşer şu üç esas dahilinde tetkik edilir:
1- Etıioloji,
2 - Antropoloji,
S - Fiziyonomi.

Etnoloji bakınımdan suçlular:

Etnoloji; .ırkların rnenşei yani insan .
lt karakterlerinin mütaleası demektir.. gruplarının ve bu gruptann ır-

Benibeşer ü,ÇbÜyÜk grupa ayrılır:
Beyaz - San - Siyah ırklar.

Bu ırklar ~a ~Milleb denilen küçük gruplara taksim edilir.
Beyaz ırk uç ınsan gruPunıı ihtiva eder' -
Latin, Teutonie (.) ve .Selt.· .
B~~ların' her üçünü yekdiğerinden ayıran tark4ır d
Latın grupu : ltal ts '.. var ıı:. _

nıüteşekkildir. . yan, :panY91,Fransız ve .Portugal milletlerlnden- ,ei Almp~yonın esk sakinleri.



k kanlı hadidü1mizaç müntakim, cinst ihtirası yüksek ve
Bu. grup s~cad dı'ndar vasıflarını haizdir. Bunların en sevdikleri sil!h,suretı umumıye e . . .

b· k ve bu neviden aletler ve yahut zehirdir. .~ r
Cinai tabiatları; ihtiras, intikam, tehdit, dağa kaldırma, zu um ve

itisaftır. Bu ırklar Amerikada cinayet vasıtası olarak çakı ve k~a ~e-
rine ateşli silah ve bomba istimal ederler.

Sarı ırk; gizliliği sever, işkenceci, iyiliği unutmaz, fenalığı affet.me:a,
lduğu insan grupu veya grupları haricinde nadiren suç işler,

mensup o t I' tl' d . gal etAmerikada yapılan istatistiklerde bu ırkın cinaye ıs .e erın e ış -
tikleri mevki gayet mahdut ve sureti umumiyede kendi ~pları arasın-
da işlenmiş suçlar olarak tesbit edilmiştir.

Antropoloji bakımından suçlular:

İnsanların azalarının biçim ve vaziyetlerinden k~akterleri hakkın-
da az çok bir fikir edinilebilir.

Mesela; başın bir parçası olan yüzü ele alalım:

Koyu renk gözlü, geniş burunlu, geniş g~z~ralı~lı, .kalın dudaklı,
büyük ağızlı insanlar cinsl tabiatları kuvvetle ınkışaf etmış, son derece-
de cömert fakat ihtiyatsız insanlardır.

Şimdi buna müstevi bir baş, dikkati. çe~en. şekilde k~l.aklar, çıkık ç~
ne ve dar bir alın ilave edelim; en tehlikeli bır suçlu tipı meydana çık
mış olur.

Suçlular arasındaki bu tip insanlar, kadın ve içkiye çok düşkün olur-
lar ve «hırsızlık» suçlarını işlerler.

Mavi gözlü (bilhassa çin mavisi, veya griye yakın m~vi) inc: burun-
lu, ince dudaklı, tepeye doğru darlaşan başlı, uzun çe~elı, y~aga yapı-

k küçük kulaklı uzun ve dar suratlı insanlar suretı umumıyede pan-
~ı, ;3 i B ti iter gibi sür'atli ve kaplan gibi şiddetli hareket eder er. u ıp .ınsan ~~l".
en samimi dostlarını hiç bir nedamet duymaksızın feda ederler, onlaı ın
katili bir düşmanı olurlar. .

«Katil» fiilini irtikaptan çekinmiyen yüksek tabaka mensubu hırsız-
lar sureti umumiyede bu tiptendirler; bunlar esmer tipe nazaran daha
zeki olup cinsi suçları nadiren irtikap ederler. .

Suçla me'lüf ve' suça müstait insanların daha bazı umumi ve müşte-
rek karakterleri vardır: Şahsi itiyatlarındaki (Pislik) başta gelir. Z~-
hiren iyi giyinirler, centilmence hareket ederler, fakat iç yüzleri iğrençtir.
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Fizyonomi baIDmmdan suçlular:

Çehreler dimağd~ yer bulan güzel veya fena fikirlerden imal edU.
ınfş birer maske ile mücehhezdirler.

Bazıları güzel veya fena fikirlerin çehrelerde sahibinin karakterini
{österecek izler bıraktığına inanırlar, bazıları da bunu mümkün gör-
JIlezler. Fakat birinci nazariye daha doğru olsa gerektir. Zira bazı in-
sanların yüzlerine baktığımız zaman onların enerji, kuvvetli karakterli,
namuslu, veya honhar, hilekar kimseler olduklarına kanaat getirmekli_
fimiz buna bir delildir. Bize bu kanaatı veren şeyin hiç şüphesiz iyi ve-
fa fena düşüncelerin simalarda husule getirdiği akisler olduğu mu-
hakkaktır. -

Bunun gibi fena insanların ve suçluların çehrelerinde kendilerine
has karakterlere uygun izlerin görülmesi gayet tabiidir.

Bu bilginin Detektüe faydası:

Bir suçu incelemeği üzerine alan Detektif, bu bilgi sayesinda faiIler
hakkında daha bidayette bir fikir edinebilir: Yani işlenen suçların ya-
pılış tarzları tetkikat ile az çok tayin edildikten sonra bunun hangi tip
~ir suçlu tarafından yapıldığı az çok hakikate yakın bir surette tesbit
edilir ve bu sayede faili o tipler arasında aramak kolaylığı elde edilir.

Bunu bir misal ile izah edelim:

Şikago'da; Kolosimo adlı bir İtalyan öldürülmüştü. Cinayet güpe-
«iindüz büyük bir kahvede yapılmış ve aleti katil olarak adi bir silah kul-
Janıımıştı. Maktul hakkındaki malümat şöyle idi: Bir iş adamıdır, ken-
di milletine mensup kimselerle ortak veya birlik olarak işini yürütmek-
tedir. Evvelce evli bulunduğu karısını boşamiş olup bu kadın halen sağ-
dır. Karısını boşadıktan sonra genç ve güzel bir kadınla evlenmiştir.
Tetkikatta cinayetin sirkat veya başka bir maksatla yapıldığını göstere-
cek hiç bir emare elde edi1hıiyor. Bütün deliller intikam kasdiyle yapıl-
dığını gösteriyor.

Mütehassıs Detektifler cinayetin yapılış tarzını İyice tetkik ettikten
Sonra bu cinayetin ancak latin .ırkına mensup birisinin eseri olduğu ka-
naatini ileri sürmüşlerdir. Bu kanaat üzerine katil, Şikago'yu doldu-
ran, Japon, Çin, Cermen ve İngiliz suçluları arasında aranarak vakit ge-
~irmektense İtalyanlar arasında aranmış ve az zamanda ele geçirilmiş-tir.
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Bu misali memleketimizde de t&.tbik ,edebj~:

İstanbul' da bir adam öldürülmüştür. Aleti katil olş.rak bjr ~ bll~
lunmuştur. Mütehassıslar bu kamamn, mesela Karadenia .sahilinde )'4Q

fiıyan halkın kuliandığı kama olduğu ve binaenaleyh "cinayetin de bir
laz tarafından yapıldığı kanaatini söyliyebilirler. Bu kanaat bize elna-
yetin failini ararken ön planda suçlu lazlar arasında veya Hizlarla mil-
nasepeti olan muhitlerde bir araştırma yapmaklığımız için rehber olur,

VD

8UÇLU TIPLERI

Suçlular suçlarını kasden yaparlar, itiyat neticesi işler ve y~ıUl.~•••..
bi hastalıkların tesiri altında fena hareketlerde bulunurlar, '

Bu bakımdan suçluların tanınması ehemmiyetlidir.

1 - Doğuşta suçlu kabiliyette doğanlar:

Bunlar iki kısımdır:

~ - Suçlular muhitlnde doğan ve idrakleri o muhitte in,kİşaf ed
insanlardır. Bunlar o muhitte doğup büyüdülderi için ekseriyetle muhi-
te intibak ederler. Mam~ih bu vaziyette yetişen insanlar arasında ~
sadüfün yardımı ile kendi muhitlerinden hariç ailelerle temas ve bu gl-
bi hareketlerle kendilerini mensup olduklan muhitin tesirinden kurtar-
mağa muvaffak olanların namuslu, dürüst ve memlekete nafi insanlar
olduğu görülmüştür,

Bununla beraber günün birinde namuslu ve dürüst tanınan bir in
tarafından. bir cürüm işlendiği zannı hasıl olursa tetkikat esnasında. .bu
adamın mazisinde böyle bir lekesi bulunup bulunmadığının araştır~
herhalde faydalı olur. •

J> ~ İrsen suçla malın olanlar;

Bazı mütehassıslar suç işleme kabiliyetinin veraset suretiyle int,ik..-
line yani bir çocuğun (Suç) muhitinde yetişmediği takdirde (Suç işle-
me) kabiliyetini haiz olacağına inanmaalar. Bunlar diğer bir tabirla
(Suç işleme) duygusunun doğum vasıtasiyle veraset tarikiyle değil, an"
cak muhitin tesir ve telkini ile sirayet edeceğini iddia ederler.

Fakat bir adamda sonradan bir delilik görülürse onun bu haliniJ
cedleri arasında deliler varsa onlardan irsen intikal etmiş telakkı ederif,

Bunun gibi intihar
. tih eden adamların "IAI·ise ın ı ar duygusunun' su a esınde intih

sinde katil ve hırsız olaonnak,ırsenintikal ettiğini sÖYler'Zar e~enıer çok
i'> ımseler k til ı, yıne s"la!
zaten katil veya hırsızdır demekten c ak"! ve ~ırsızlık işlerlerse sü~~ıe:

, , e ınmeyız. a esı
Fılhakıka (bir insan soy ,

. i '1 i " ve sopuna çeker) (..mız o an aı e erın efradı namuslu 'ı uç kuşak itibari i tb' , , kö .. ınsan ardır) (ç k ye e-
l ıyı veya otu huyların insanlar' '" ' ıocu dedeye çeker) i

ata sözleri çoktur a ırsen ıntıkal ettiğini tebar:;'7 tt" g -. . ~ e iren

. Bir çocuk !akın akrabasının bazı tabiatlar "
bır sarhoşun oglu içkiye vc f hi" A ına tevarus eder. Me r
temayildir. . a şenın evladı da ahlaki düşüklüklcre :::

.. ~A~erikada canilerin anası di e tan i .
sulalesı hakkında yapılan t tkik Y , - ,an (Maıgarct) adındaki kad
riyle mensup olan 709 k' 'de ı28netı"c~sınde; bu kadına sihriyet "t~bın

A ısı en O nının fak' 14 ,.1 i a-
c~ı "oldukları ve aralarında ancak % 1 ır ve 5 inin çok korkunç
mıştır. . namuslu adam çıktığı tesbit edil-

Yine Amerikada Minnisoto (;ı) Ad" '
ve ~alıil çocuklar yetişmektedir. ;: ~sınde s~reti um~ıniyede dejenere
aşagı ve fena tabiatlı çiftlerin : an tetkıkat netıcesinde bunların
oraya firar eden canilerin mahs:1 y~ ut c:zadan kurtulmak maksadile

.. A erı oldugu anlaşılmıştır.
Hulasa bir çocu v d b' 'd v gun e e ıyata fenne m" 'v

u~ gibi emme müstait olarak d' v b'l' v,uzıge. müstait olarak doğ-
hakıkattir. oga ı ecegı de ınkar kabul etmez bir

2 - Cünnü meslek edinenler:

.İst.er veraset tarikiyle, İster do vd
IIUÇışlemeğe başlasınlar' bunl g uk1arı ve yaşadıklan muhit itibarile. ,ar,

: - Evvela tesadüfen suç işlerler,
- Sonra suç ile ülfet peyda ederler

c - En nihayet f 'Tesad"f . pro esyonel suçlu olurlar.
. u en suç ışleme:

Bunlar tabirden anlasıla v "
CUkla: .teşkil eder. Bunl~r ~a~k:eç~ıle ~.üp~edile.rdir. Ekseriyetini so-
~~~r! ıçin ıslahhanelere veya bun~ey~ .duştuklerı zaman ıslahı hal et-
...:...ılirler. Fakat ekserisi ıslahı halartmıçınıaçılmış olan mekteplere sev-

• _ e ez er. Bilakis b i '
i i HirtEŞii< Amerika h-k' I' u yer erdekı te-

MerkeZi S • u umeferınden biridir, Simalde 'i J( ,
en PoIdur. Buğday ve zahire vetistirir. e anada ıle he'1lhuduttur.
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masıarı dolayısiyle suça karşı istidatlarmı inkişaf ettirerek suçla Üıfet et-
miş bir halde çıkarlar. Ve zaman ile «Profesyonel suçlu» derecesine yük-
selirler.

3 - Ruhi bir hastalıkla matiil olma yüzünden suç işliyenler:

Bazı ruhi hastalıklar var ki sahiplerini suç Işlerneğe sevkederler. Me-
sela delilerin suç işlemesi bu kabildendir. Keza kleptomani denilen çalma
illetiyle malül olanların da suç işlemeleri ruhi hastalığın neticesidir. De-
Iilerin, sadiklerin, ruhan hasta olan İnsanların yaptıkları hadisele!' gerek
fizik ve gerek terbiye noktasından henüz kafi derecede sıhhi tedbirler
alınamamasından ileri gelmektedir. İlim ve fen buna çare aramaktadır.

, Bu hususta aşağıda ayrıbir bahiste izahat verilecektir.

4 - İztırap ve ihtlras yüzünden suç işliyenler:

Yukarıda zikredilen üç sınıfın haricinde kalan insanlar suç işliyebl-
lir. Mesela izzeti nefsi rencide edilen bir adamın katil işlemesi gibi.

İnsanları durup dururken suç işlerneğe sevkeden bazı sebepler var-
dır. .Bu sebepler tahtında en şayanı ihtiram sanılan bir adamın bile suç
işlemesi varit ve mümkündür. Bu sebepleri şöyle hülasa edebiliriz.

Sefalet : Başlı başına kat'i bir sebep olamaz. Sefaleti n doğurduğu
fizik ve fizyolojik zahmetler vardır ki bu zahmetlere tahammül edemi-
yenler bir hadise çıkarmıya sürüklenirler. Hadisenin sebebi sefaletin
doğurduğu herhangi bir mecburiyetin başka suretlerle giderilememesidir.
Meşhur sözdür: •

«Sefaletin az olduğu yerde kabahatler de az olur». Binaenaleyh asa-
yişi muhafaza ile mükellef olan Polisin birinci vazifesi: fakirlikle müca-
dele, pisliğe ve fenalığa karşı harp, ve müstakbel nesil olan çocukların
himaye edilmesidir.

Bunlar, sosyoloji ilminin mevzularıdır. Polis ile sosyoloji birbirin-
den ayrılmıyan, beraber yürümesi lazım gelen iki müsalemet ve refah
unsurudur, Fakat tatbikatta bunlar birbirine çok yabancıdırlar: Polis
sefalet yüzünden yapılan bir cinayete' karşı hiç bir zaman müsaadeli dav-
ranamaz, Bu bahisler mevzuumuz haricindedir.

Tahrik edllmlş hisler netlcenl yapılan cürümler: İhtiyaç yüzünden
yapılan cürümlere nazaran daha azdır. Tahrik edilmiş bir sevki tabii ne-
ticesi olan «ihtiras» cürmün işlenmesindeki esas setebi teşkil eder,

3ı

, ~skançlık: Bİr çok kurbanlara sebe
lIllŞ bır sevki tabüden başka b' _, P olmuştur. Bu da tah'k .ır şey degıldir. rı edU.

Hiddet: Yani kendine hAk' i
I d, , a ım o amamak ve ' A

reket er ır. Bu ıptidai insanIı - d - arzu hlHifına yapı1 hga ogru bir rü d" an a·
sanlar hasımlarına ne suretle muamel d cu u:' Sunkü o tarihte in.
yumruk ve di I '",. e e eceklerını bilm dik!şerını, gosterirlerdi, e eri için.

Kumar, tenbeIlik, kıSkançlığın ba k b' ,
hadiseleri doğuran sebeplerdir. Ş a ır şekli olan haset, şehvet de

5 - Siyasi maksatla suç işleyenler:

Devlet ve' milletler kendi menfaatler' .
tadırlar. «Casusluk» zamanımızda bir ı ı~~bı «Casusluk» yaptırmak.
raf için (Suç) telakki edilmektedir !a~af ıçın vatan hizmeti diğer ta.
büsbütün ayrı tetkik edilmesi lazım g'el a b~t (bU (Suç) diğer suçlardan

en ır Suç) tur.
, Casus vazifesini· muvaffakiyetle ifa' '"

çen s~ç~arı yapar ve yaptırır, icabın etm~k ıç~~,~uk,arıda bahsi ge-
ve ettirir, Casusun siyasi m k tL da ,(Katıl) fIllını bıle irtikap ede"

a sa a suç ışleme ' d ' , 4.,
raset, ve ne de tahrik edilmis bir hissin t " sın e ne ıtıyat, ne de ve-
me~:,Uolmıyan bir müdafaai 'nefis ve mill~sırı vard~r; ,o suçunu bittabi
Iedigıne kanidir. . ı menfaatı temın kaygusiyle iş-

Siyası suikastçı1ar da bu kabü i i
tA ı suç u ardır Bunl '
anı ve m:m duyguları tahrik edilm k " ar aynı zamanda va-

e suretıyle suç işlerler.

vm

SUÇLULAR NASIL İNSANLARDIR?

Suç. ve suçlular hakkIilda '
<daha küçük yaşta 'k ' , ya!?llan tetkıkler neticesinde suçluların

ı en suç ışlemege b "'1 d kı '
ınüteakip daha bir ağırını irt'kA ,a~ ,a ı arı ve her yaptıkları suçu

ı ap ettıklerı anlasılmıs"'ır
!statistikler 16 : 20 yaşlarındaki "ı.. ,

oldugunu göstermektedir. gençler arasında suçluların fazla,

'.' S~çluların ne veraset 've ne de s .. "
~tımaı hayat bakımından suç işleme ~OSY~loJıyanı ıçlerinde yaşadıkları

unların her il~isinin tesirleri mtisavt;i~~f:~kları kat'iyetle söylenemez.
Baz "kı yu sek aile Çocukları iç:nde d

, e suçlular yetişmektedir. Bunla-
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rm mazileri araştıralırsa ecdatları arasında azılı suçlularm bulunduğu
görülür.

Sosyoloji bakımından suç işliyenler muhitlerinin adiliği neticesi ola-
rak ve dejenere olmuş tanışlarının telkinlerine kapılarak suçla ülfet eder-
ler.

Yapılan istatistiklere göre suçluların ekserisi (Sabıkah) dırlar. Bun-
lar daha evvel bir cürüm işlemiş ve cezaya çarptırtlmışlardır. Profesyo-
nel suçlular en ziyade bunların arasında yetişir.

Bir kısım müteahssıslara göre sabıkalılarda (suç işleme) duygusu
fıtridir, bazılarına göre de bu duygu muhitin tesirile doğar. Eski adam-
lardan kalma bir söz vardır: (Bir suçlu daima suç işler) pek doğru bir
sözdür.

Muhit mi suçluyu hazırlar, suçlu mu muhitini hazırlar, bu henüz
tamamiyle tesbit edilememiştir. Yalnız şu var ki fakir ve sen bir mu-
hitte yaşıyan kimseler arasında suçluların fazla olduğu görülmektedir.
Bu itibarla muhit suçluyu hazırlıyor demek daha doğru olur.

Bazı kitapların, sinema filimlerinin suçların irtikabında müessir ol-
duğu bugün tesbit edilmiş bir hakikattir. Fena bir maksatla yazılmamış
kitaplardaki bir şahsın veya suişöhret kazanmış bir sabıkalının ve tehli-
keli bir hareket yapan herhangi bir şahsın hareketini taklit ederek suç
işliyenler görülmektedir.

İnsnaları eürüm irtikübına sevkeden amiller arasında alkolün tesiri
çoktur. Filhakika sabıkalıların çoğu içkiye müpteladırlar. Bununla bera-
ber içkinin tesiri nazariyatçılar tarafından mübalağa edilmektedir. Ha.-
len profesyonel suçlular arasında içki iptilasının azaldığı görülmektedir.

Katil irtikap eden suçlular muhtelif cins silah kullanırlar. Fakat
tercih ettikleri silah rövelver ve biçaktır.

Zehirlerneyi tahsil görmüş ve zahirde iyi tanınmış kimseler irtikap
ederler. Çünkü bu suretle yapılan cürümlerde yüksek bir zekaya sahip
olmak başta gelir, her suçlu bu derece yüksek zekaya malik olamaz.

İntikam kasdile işlenen cinayetlerde ekseriya bu usul kullanılır.
Fahişe adını alan suçluların zararı yalnız ahlak ve sıhhat bakırnın-

dan değildir. Bunlar esasını genç kızlar teşkil eden bir çok kurbanların
!;oğalmasını mucip olan cürüm yataklarını teşkil ederler, ve binnetice cü-
.rümlerin çoğalmasına sebep olurlar.

Kendilerini başkalarının şehvet ve zevklerine alet eden erkekler de:
fahişeler gıhi zararlı tiplerdir.
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Mücrimlerin birb' 1 .
A ~ edili ır erme karsı 't'laga ı ır. Onların bi b' lert "i' i ımatları olduğund .

şüncesindsn ziyade kor~' ~ erı~e ~arşı sadakatIeri şere: ekserıya müba_
u an ilerı gelir S 1 ve haysiyet d"

Her mücrimin kendis' : uç uda şeref hissi olanı. u-
h . d ıne mahsus bır h az.

epsın e şu iki huy müsterekt. Uyu vardır; fakat bunj' ır: . arın
1- Tefahür; suçlUlar, ekseri a. .

lular darağacına giderken bil 00.0 y yaptıkları ıle Övünürler B
1 e ovunmektrn fi '1 . . . azı suç-

Suçlular kaide olarak k d' A ne ı", erını menedemezler
B o 1 en ı zeka ve mal: tL •azı ış erde mahare:ti olan bi . .. . ıaro erine çok güv . 1

b ır mucrım i<>ledi~' enır er
ve u suretle nefsine itimat ~ 1 ~ gı suçu bir kaç defa .

çoga ır. Bu da t fht .. yapar
2 - Sakadatsizlik: Bu sadak '. ~. e uru tevIit eder.

zamanlarda bile yalan söylem ~ ~sız1ıgı hakikat kendi lehlerine old w

M" . 1 ege adar götürürler ugu
ucrım erÇle.en sağlam huv: . A •

Bu benlik onlar arasınd .b~' gayrı tabiı bir benlik hissidir
suçlu, bir hareket aa .. ır çok intiharlara sebe olur . A

betmek ister. Bun~ e:::k :unyanın nazarı dikkatinf kencll .:Me~ela,bir
zılsın ve söhret k ' a. ır şekilde yapamayınc . uzerıne eel-

, azansın dıye korkun b' o a gazetelerde ismi ya-
Vaktiyle mühim bı' d 1 ç ır şekılde kendisini öldürür

s r evet adamın k .
orgu~unda meşhur olması ve .a ~rşı suikast yapan bir

yaptıgınısöyleıniştir adının tarıhe geçmesi için b .suçlu,
.' u s:ııkasdı

Bır suçlu da h' b'
aldürm" .' ıç ır sebep olmadı v •

tığı soruuŞl'du~endiSinielektrik saldaly.as!:a hgao.~dt~bırbaileYi feci bir surette·
gu zaman k d uren u cin t' .

lnek maksadiyle irtikapa:t~iğ~~a:~ ~~:iın~aki (Prestijini) ay~~v:;::::
Hemen b'T' Y ştır.

nirlerini tah ~ un s~çlular; kUmarı severler K
Onları . rık~ ~esıle olur. Kumar" . umar onların uyuşuk si-

yenı yenı cınayetlere sevkeder. ıçın para tedarik etmek kaygusu
Suçlular CÖmert h

rette ve assastırlar. Birbi 1 . .
ı muhabbet gösterirler H tı' r erıne şay:ını dikkat bir su-

o urlar Ve "T'l . . as a arıyle çok eh .
. o u erı için kü11iyetli mikt d . emmıyetle alakadar

Şayan d'kk ar a para sarfından k' -
hurart ı ı at karakterlerinden b' . d' çe ınmezler .

a a mutekit 01 al ırı e dmdar 01
göze çarpar F II m arıdır. Her hareketlerind h mamakla beraber
»,_ . . a arda söyl" e urafatın t " -'~ırade!' ". enen sözleı- TÜyal d .... esırr Oldugu

. erıne muessır olur. 'ar a. gordu1deri şeyler onla-
Sureti um .

1lD1iyedeteveccUhkardırlar.
Takdir edilmelerini isterler.
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ti 1 kendilerile samiınl..hleri eelbedilmek sure ıy edilrnek ve teveecu
Takdir e i .• . a mümkündür., .münasebet tesısı daım

Suçlu kadınlar: _ ranm.alıdır) herkesçe malum bir ata sö-
(Her iste kadın parmagı a " lik

' , k d lar ınce -züdür. f a muhitle temas eden a ın cr" •
Fena bir yola kapılan veya. en i k üzere kaybederler. Bu gibi

i ini faziletlerini bir daha geriye fe ~em;htiyarlık çabuk çöker, cehre-
:.:-:ıırılaxın bakışları ~ulanık bir ha .: ı;;-uruŞuklax peyda olur. A~l~
lerinde yaşlarıyle mute?asıp olmı~ haller faziletli kadınlarda asla go. - Alim bir vazıyet alır... u
soguk ve za . . . hab-
rülmez. A d olduğu gibı zıynete karşı mu ..

Bu gibi kadınların vahşi kadınla~ ad' ellerinde kulaklarında, go-de inhimakleri var ır, ,
betIeri ve aşırı dere"" d mücevherat bulundururlar. .k
ğüslerinde mebzul mıktar a .. d i r ve modanın en nazari di __

- renk kuma s ıntıhap e er e ,Daima agır . _
bici . i tercıh ederler.. . .. tlu vekati eelbeden ıçımın A u lu karakteri olan pıs vucu

Kadınlıklarına rağmen umumı s ç. . . .

pis tabiatlıdırlar. . f t A'ki yüzlülükleri dolayısiyle son dereceKedi gibi sinsi, vahşi ve ı rı ı . .

tehlikelidirler. " n en başlıcası (Kadın) dır. Onun .ıçı~
Sucluları ele veren elemanlarda dınd mümkün olduğu kadar içti-

ımızda profesyonel suçlular ka an
zaman _ A ...

. . d" t çocugunu canınap ederler. i illet düsmanı olan ve or ..' .
Amerikada bir numara i mıdlı kadın çocuklarına daima şu ikı nası-olarak yetiştiren Mac Parker a .

hati verirmiş: kadınlardan sakınacaksınız.» _Bu .nasiha-
«Alkol kullanmıyacaksımz, (Kadın) olmuştur.

te rağmen çocukları ele veren yınekı beraber yanlarında bulun durduk-
Suçlular, resmi nik,a~ oıma~~ e~erıer. Suçluyu meydan~ çıkarmak

Ian kadınlara karıl~rı gıbı mU:::arak onu gözetlernek ve takip etmekteiçin alakadar oldugu kadını
fayda vardır.

'ıx
PROFE3YONELSUÇLULAR

. . yıl ak bir su". . kendi işlerinin tam ehli sa ac
Bazı suçlular. m~!t:re~~;:esyoneı suçlu1ar) dır.rette arttırırlar. B
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ProfeSYonel suçluıar tıpkı bir maxangoz, bir demirei gibi hangi "Uç
üzerinde meleke ve maharet edinmi~lerse onun üzerinde iş görürler.

Bunlar; hayatı umumiye dahilindeki sanatları ne ise o sanatlarını cü-
TÜm bakımınd~n ilerleterek kendilerini yetiştirirler. Mesela; asıl sanatı
çilingir olan bir adam suç erbabından ise veya suç işlerneğe silifık ederse
kasa hırsızlığı gibi çilingirlikleal§.kadar suçlar irtikap eder. Ressam
ise yazı, imza ve saire gibi taklltçilik suçlarını işler. Nadiren kendi brans_larının haricinde iş görürler. •

Profesyonel biz: mücrim o andaki sevki tabiisini tatmin için istikbali
bir tarafa atarak fenalık yapan bir oyuncudan başka bir şey değildir.
Bunlar işledikleri suçların mahs).ıllerinden delicesine istifadeye koyulur_
Iar ; bu delice hareketleridjr ki polisin nazarı dikkatini celbeder.' ,

Yeis, keder bu gibi şeylere karşı az hassastırlar. Daimi bir korku
içinde yaşarlar. Kuvvetçe zayıf oldukları zaman pek alçakçasına hare-ket ederler.

Profesyonel suçlular bilhassa bedeni mücazattan çok korkarlar. Pro-
fesör Lacasaje (Profesyonel mücriinler için .en bÜYÜkceza bedeni ceza-lardır) der.

Profesyonel katiller, katli ekseriya öldürmek ihtiyaçlarını tatmin için-
İşlerıer. Bir hırsızlık ta veya bir ırza tasalIutta bulundukları zaman ba-
zan mağdurlarım bila sebep öldürdükleri görülmüştür. Diğe! profesyo-
nel mücrimler kendi nefsini himaye kaygusu baş göstermedikçe öldür-mekten çekinirler.

Fırsat kollayan suçlular:

Profesyonel suçlular içinde bir de fırsat kollayarak suç iş1iyenler var-
dır: Mesela; kendileri için tehlikeli olan bir şahsi veya bir şahidi orta-
dan kaldırmak için (Katil) fiilini irtikaptan çekinmezler.

Bu cins suçlular hedefe vasıl olmak için bütün zekalarını ve işİn icap
ettirdiği bütün incelikleri nazarı dikkate alarak suçlarını işlerler.

' İntikam kasdiyle cürüm işliyenler de bu sınıftandırlar.

Bunlar suçlarını mevkii tatbika koymak için fırsat kollarlar, ve ken-
dilerini tehlikeden kurtaracak her türlü tedbirleri alırlar. Bunlardan iid1
tabakaya mensup olanlar ekseriya VÜCutlerine, silahlarına (1ntikam) ke-
linıesini dÖvdürürler. (Kan davası) ndan doğan cinayet hadiseleri de in-
tikaJl1.kasdiyle yapılan cinayetlerin bir başka nev'idir.

Cemiyeti beşeriye için en tehlikeli olan (Katiller) bunlardıİ-.
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Profe3yonel suçlularm karakterleri:

Profesyonel mücrimlerin mefküreleri umumun zannettiğinin aksine-
dir. Bunlar maharet ve ustacasına iş görmeyi tercih ederler. Şiddet ve
zulümle iş görmekten içtinap ederler.

Profesyonel sahtekar. dolandırıcılar işlerini normal bir şekilde yap-
mağa çalışırlar. Bunlar işlerini şiddet ve zulümle yapan diğer. sınıf suç
erbabını istihfaf ederler; bu duygu onların cemiyeti içinde bir sınıf farkı
tevlit etmiştir; Kalpazan, sahtekar. dolandırıcılar, yüksek; soyguncular,
şiddet ve zulüm istimal ederek fenalık yapanlar adi sınıf addedilirler.

Her sınıfa mensup olan suçlu, sınıfı içindeitibarını .düşürmemek için
hareketlerine son derece dikkat eder. Bir dolandırıcı hiç bir zaman ci-
nayet nev'inden bir hırsızlık yapmaz, bir sahtekar cinayet irtikabından
çekinir.

Bunlar mecburiyet olmadıkça adam öldürmekten çekinmekle bera-
ber, bazan kendilerine tehlikeli görünen ve işlerine man! olmak suretiy-
le zarar veren polis 'memurlarını veya ajanlarını o da pek nadir olarak
öldürürler. Bunu yapan suçlu mensup olduğu içtimai sınıfı büyük bir
tehlikeden kurtardığı için şeref duyar ve arkadaşları arasında fedai adde-
.di1ir. Bu hareket onlarca büyük devlet adamlarına yapılan «suikast» gl-
bi telakki edilir; ve faili de bu bakımdan tebcil edilir.

Profesyonel suçlular; soyguncular müstesna olmak üzere tevkif
edildikleri zaman nadiren mukavemet ederler.. Kurtulmak imkanını gör.
rürlerse polisin merhametini celbetmek veya kendisine verilecek cezayı
hafifletmek düşüncesiyle muti gözükürler.

Soyguncular ekseriyetle sonuna kadar mukavemet ederler. Gayesi
kendisini tehdit edeni veya edenleriöldürerek kurtulmak için talihini de-
nemek istemesidir.

Muhataralı anlarda kendilerinin öleceklerini bildikleri halde sağa so-
la ateş etmekten çekinmezler. -

Profesyonel mücrimlerin fikirlerine göre cemiyet; onları harabiye
sevkeden bir fesat yatağıdır. Onun için cemiyete karşı hiç bir duygu hiç
bir mesu'liyeti vicdaniye hissetmezler. Cemiyeti yağma etmek ve soymak
onların en birinci emelleridir.

Kendi aralarında dert ve talihsizlik. ortağı oldukları için kardeşlik
duygusu vardır. Suçlarını' müşterek yaptıkları zaman ganaimi müsava-
ten taksim ederler. Birbirleri aleyhine nadiren şahadet ederler, beraber
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SAB~ILAR

Cürümler ya pek bayağı bir sekilde
taya konulmuşlardır. Bu b k d ..ya~ılmlŞtır veya pek incelikle _
edilirler. a ım an mucnmler iki büyük sınıfa t ksizr. a ım

__ 1 - Herhangi bir surette cürüm isliyenler
Bu sınıf ta : .•.

Fena yola kapılanlar.

Henüz kemale ermeyan sabıkalılar
Tesadüfen veya bir hadise dı' .

olanlar, vardır. o ayısıyle fena bir hareketi ifaya me~bur

. ~unlar henüz fenalıkla tamami 'le ü' '. .
man ıle tam bir sş.bıkalı olmağa mJ t . ~sıyet etmemışlerdir. Fakat za-
kında kanun ihmalkardır Fakat b s ~ı~tır~er. Bu nevi mücrimler hak-
durulmaları şarttır. ÇÜ~kü bir U.gı~ilerın gizli nezaret altında bulun-
bulup mücrimi cezaya uğratma;e:ı~~ıtı ~üd~~aada kanun, cürüm vuku
esas tutar. egıı, curmun vukuuna mc1ni olmayı

2 - Sabıkalılar: Bunları ~vvela 'k'
.. .. ı ıye ayırmak lazımdır

.. a..,.... Koylüler ve kaba adamlar (C .. . .
rı SUçlarda incelik. bulunmaz. Ekseri ahıl~kımseler). bunların işledikle-

b _ Şehi 1'1 ya şakl, kaçakçı olurlar.
ır ı er: Zabıtayı en ziy d

arasındadır.' . a e meşgul eden sabıkalı1ar bunlar

Şehirlileri de ikiye ayırmak lazımdır .
1 y-' .

- uksek tabaka mensupları,

çaIış~ık.~arı arkadaşları aleyhine ihb
en bUYUkgünah addederler aratta bUlunmayı, delil ve ız'. veruıeyi

Fakat birbirlerine d"
korkunç olur. " uşman olurlarsa düşmanlıkları da

o ııısbette
. .Suçl~rmın zahiri .sebepleri ark

bır ıŞ telakki ~derler B' . asında menfaat gizlidir Suç . 1
A • ır suç ışlemek Icin .. . ış emeyi

ca planlar kurarlar ve her türlt t f " çı gunlerce, haftalarca a i
i h A U e erruatı v bilh . , yar-
arını, . atta tevkif edi1irlerse mahkemed e i assa kaçıp kurtulma vol-

sa hafif ceza ile kurtulma vasıtalarını . e bderae~etme veya hiç o1ı~az-
lar. ınce ıen ınceye düşWı" h. up azırlar-
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2 - Aşağı tabaka mensupları.
Bu iki tipin kendine mahsus tabiatleri, hareket tarzlan ve usulleri ve

yaradılış tipleri vardır. Bu iki cins sabıkalılar birbirleriyle çok nadir ah-
valde ülfet ederler. Sureti umumıyede çalışma sahaları ayrı ayrıdır.

Pek nadir olmakla beraber bazı mücrim kimseler başlangıçta alçak
tabaka ile ülfet peyda ederler. Sonra yüksek tabakaya hulül ederler. Ve
nihayet beynelmilel bir çetenin azalığına kadar yükselirler.

Büyük şehirlerde cinayet yapan bu iki sınıf arasında bir hudut tayin
etmek mümkün değildir. Bununla beraber cürmün mahiyeti ve evsafları
takip edenlere bu cürmün adi tabakaya mı, yoksa yüksek tabahaya mı
mensup birisi tarafından yapıldığı hakkında bir fikir verdirebilir.

Bu iki sınıf arasında müteahssıs mücrimIer yetişir. Mücrim bir
çok hadiseler .ika etmek suretiyle'/e ekseriya ülfet ettiği muhit dahi-
linde kalmak üzere kendi ıstıdadına uygun gelen hadise cinslerinde git-
gide ihtisas kazanır.

Adi tabaka içinde: Adi doIandırıcılık, gece hücumları; yüksek taba-
ka içinde de mücevher hırsızları, otellerde. trenlerde çalışan hırsızlar,
kumar oyunlarında hilebazlargibi mütehassıslar yetişir.

Kaba ve adi tabaka:

Sefahattan doğan cinayetleri ir\ikap eden eşhası ihtiva eder. Bunla-
rın yaptıkları hadiselerde adilik ve bayağılık, hayvanca hareket göze çar-
par. Bunlar hadiseleri ani olarak ika ederler. Evvelden hazırlanmış ve
düşünülmüş bir şekilde yapılam azdır.

.~ Bu tabakayı teşkil eden sabıkalılar: Amele ve fahişelerdir. Bunlann
da çoğu, sahıkalıların çocuğu, alkelikler ve piçlerdir.

Bu nevi sabıkalılar, yüksek tabakaya nazaran daha çoktur.

Yüksek tabaka:

Bu tabakanın mensupları sureti umumiyede ince, ve zekaya istinat
eden vasıtalarla iş gören kimselerdir.

Mahirane hazırlanmış ve faillerine büyük karlar temin eden hırsızlık
ve dolandırıcılık ve metod ile yapılan her nevi soygunculuk hadiseleri hep
bu sınıfın eseridir. Yüksek tabaka muvaffakiyet için lazım ise veya teh-
like mevcutsa cinayet de işler. Fakat bunu en mühim, ye son derece
tehlikeli bulunduğu için ancak müstesna hallerde işler.

Bu tabakanın azaları: Yüksek sosyeteye mensup aile çocukları ara-
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SIndan, nezaketile tan . ,
kar . ınmış ınsan. ar arasından ve halk t b

B A a aaksından çı-
, u tabakanın azaları hak.k"
daima ..k ' , ı ı sanatlarınd ..
b e? ~ sek sosyetelerle ülfet peyda t ~n Şuphe edilmemesi için
a: yetıştimş kinıselerle tanısırlar e ~ege çalışırlar. Zengin ve ıd

lerı muhitteki halkın ahlak ve 't b' t;e bu gırginlikleri sayesinde gi d'k-
lerini öğ'renir1er a ıa arını ve vaziyeti içtimaiye ır. ı -

·1 ve malıye_
Bu ,itibarla ~bu sınıf içinde daha,;:'1 ad '. "

restoranların çıgırtkanları, ttcarsr veYb ekeskı gazıno garsonları, bÜYük
r~n.en ~üyük silahları (Saflık)~ dır. B a~. a me~~, ~arı bulunur. Bunla_
d! ~~lerlllde kullanırlar. Yaptıkları lı ~ıı ımselerı hıssettirmiye~ek ken-
sıcilı~ıer Uzun zaman meydana çıkma~~s!Z ıklar, dolandırıcıhk ve yanke-

eyneImHel ç-:ıteler, azalarını bunları
Köyler ve kÜç\·l{ şehirle b .n. arasından seçerler.

Bunla bü iik r u tabaka ıçın fayd i b' .r uyu şehirleri ve büyük . t a ı ır ış yeri değildir
D·· . ıs asyonlan tercih d i ..unyada beynelmHeI bü ük h e er er.kül t . .. uyu ırsızlar v ühi

.u e mış ve müteaddit eşhas kullan ' e ~u ım sermaye İle teşek-
tıcarethanelerde büyük bir zek"'I b..a~ h.ırsız tıcarethaneleri vardır Bu
v t " a ı e uyuk ısler hI· ,. e eennı He nareket edilir Bı.' ' azır anır.. Ve gayet sabır
rm işidir. . un ar yuksek tabakaya mensup sabıkalıla_

i Bunların başında Amerikadaki Gan .
vak ayı burada zikredeceğim: . gsterler gelır. Bunlara ait bir

Reklam Amerı'k . ' ,. ' an sanayiinde büvü .
fabr~ka yeni çıkardığı bir seyi' dYllk bır roloynar. Herhangi bir
az bır milyon dolar sarfet~eğe pıya~a a tamttırmak, sürmek icin de en
nıtan fabrika sahibi perakende s~ec urdur. Bu suretle malını halka ta-
veremez. Ancak yü d b a ış yapanlara pek büyük bır' k ., uz e eş kadar bir kA b k omısyonG ar ıra ır

. angsterler bunu bildikleri için hem .,
Pıyasada gayet ucuz bir fiatla sürme ~e "en o malın ayrıini taklit ederler.
madığı için hangisi hakikihan isi t g . ba~larlar. Asımdan hiç farkı 01-
deciler de bu sonrakileri ~lıp s:tarıa:~lıt kımse anlamaz. Tabii peraksn.;

Aradan bir müddet geçtikten .
racaatla meseleyi açıkça söyıerlerso~a Gan~ste~l~r fabrika' sahibine mü-

Şimdi fabrika sahibinin vaz' . ti e..taklıtlerını de gösterirler.
etse' . ." ıye ı muşküldür M hkepıyasadakı malların hak' 'k' . . . a emeye müracaat
y ro S ı ısını taklidi d .
.o... onra müşterilerin i kaybedecek Niha n en ayırabılmenin imkanı.

~mı kabUle mecbur olur. O i .: .~et ~aresiz Gangsterlerin tek-
. gosterir. .. n ara yuzde ıtıbarıyle bir kar vermeye rıza
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AZI· HASTAIBI.AB [*]LEMEYE SEBEP B .
SUç İŞ . . 1 rm vukuuna amil

k' hadiselerin ve fenalık a . İncelemeBazı hastalıklar vardır i na haleti ruhiye de denır. • ve
i heyeti mecmuası . failleri bulmagaolurlar. Bun arın d hadiseyi tenyire veya i örülmüş-

ve takip ve tarassu: .esn~s:: bauamillerden bahsetmek fayda ı gotesbite yaramaları ıtıbar y .

tür. i hastalıklar iki kısımdır; d" künlUkler, ve zaflar),!"~e~ki hastalıklar (İnhimakler, uş ı
B - Dimaği hastalıklar.

A - Ahlaki Hastalıklar

Bunlar dört kısma ayrılır: . hlaki hareketler:. Kadın ve er-
ı- Umumun muvacehesınde ga:nh~aki' cinsi temaslarda bulunma-

mm mahallerde gayrı a " le mahrem uzuvlarını
kıaenkei:t~~:e~~eya .istemiyeı,:ebk.vemiahh~~~ed~:::ı~::de olsa kadın ve er-

' . mumı ır dır .umuma göstermelerı, u . harekette bulunmaları .
A miyeye mugayır .

keğin adabı mı:u 'A hlaksızlık hareketlerı.
2 - Gayrı tabu aa.. aM.
Bunlar üç kısma ayrılırlar: birbirleriyle şehevi temas ve munA - Erkek veya kadınların

betlerde buıundm'ıaı~rıigayri tabii sehevi hareketl:re ~~::::ı:'ı~esini is-
B - Ken i erın • '1 i kendilerine ış . , k
C - Teshir illetine müptel~ o.an ar, a a karşı .meclübiyet hissedere

' . i ) herhangı bır eşy y ." .1 lar.. ler (mazuhıs er b 'hôdisenin ikaına amı o .•
tıyen , h' d' hokkındc tohkikot vo PO .k~o h" h:ooı bl. hostchklo mclö[0] Detektif bır. o ıse B h slar ona hôdisenın er . .

ôkıf olur. u usu . . . k.
bazı hususlara v. d'ldi" i fikrini verebilir. T f il veya faillerın koro tarbiriSı tarafından ıka e i kg nlcsrlırso hôdisenin tchli i ve o

. Bu cihet ne kadar er en ~ir fikir edinilir. . . e tahkikat neticeslnde
leri .hak~ında ? ~adba:Çk

abuk
bikri izole edilmiştir. ilk tetkı~atd~n yapııaıoı kesfedlhrseMeselô; kuçuk ır ızın'. h hasta bir adam toro ın

. i bu hôdisenın ru en k i ..
daha bıdayet e katediimiş deme . o ur. . ... 1 lde edebılır. •
muvaffakiyel yolu v.

a
.
rı

~arıya k bu mevzu üzerindeki. bilgısı i ~ e bu bahsin basit bil
Detektif bu kabılıyetı. anca. alında adli tıbbı olôkcdor e en. lt' bu noktatardır kı haddı zS e ..

'k . cihetine oidilmıştır.surette 21 rı
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telezZİiz edenler (fetişler), behimj lıis.Ierini tatmin için her tUrlu gayri ta.bii hareketleri yapanlardır.

3 - Irza tasalIut : Birisinin nzası olmaksızın umumi veya hususl bir
mahalde gayri ahlilkl tasaddilerde bUlunmaktır. AşağJdaki v.k'alarda
hakikati nıeYdana çıkarmak ve bu sayede mUcrimin mes'uliyctini taYin
etmek ancak tababetin müdahalesi sayesinde elde edüır,

A - Eşhasın şehevı temaslarına kurban giden küçük kızlar.
II - Bikri iza1e. Bir kızın nzası olmaksızın cebir isLıııaliYle veyakandırmak suretiyle ırzına tasal1ut etmek

Bunlarda nazarı dikkate alınacak en mühim nokta;

Mücadele, mukavem t izleri, Vücudun muhtelif kısımlarında şiddet
va cebir- a-etieri ve kandırmak şeklinde olmuş ise kanduma şekli ve
vasıtaları 'Para, içki, gayri alıliiki kitap, resim. ve Yazılar, Çama",r vamoda şeyleri gibİ».

Gebelik ve hastalıklar da tasallutun vni" bulduğuna deıaıet eder.
4: - Sadizim ve sadik hareketler.

Sadikler şehevi hislerini cebir ve şiddet hareketleriYle mUteraf'kol
a
•

rak tatmin. eden kimselerdir. Sadikler ekseriya şehevi hırslarını tatmin
eden veya tatmine sevkedilenlere işkence etmek ve onları öldürmekten.zevk alırbr.

B - Dimağ Hastalıkları

İstatistikler elli senedenberi deliler tarafından yapilan cinayetleriD
hemen dört misline baliğ olduğunu ve cemiyeti beŞeriye için büyük bir
tehlike şeklini aldığını göstermektedir.

Burada bu delicinayetlerine sebep olan dimağ hastalıkları::ım enmühimlerinden bahsedilecektir.

1- Mükeyyifatla zehirlenenler ve alkolikler.

Kokainnı
an

, Eroinman, Mortinınanlar mükeYYifatla zehirlenen sınıf.
dahildirler. Bunlar bu mükeYYifatm hM tesirlerine ınaruz kaldıkları za-
man fenalıklar ve cinayetler işleyebilirler.

Alkoliklere gelince:

Alkol insanm beynine tesir eder. Bir an için iradesini kaybeden bir
adam cinayet işleyebilir. Ekseri inasnlar bir şey yapmadan evvel cesa-
reuMmek için biraz alkol almak itiyadındadırlar. Cinayet işlerinde al.kolün büyük tesirleri vardır.
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2 - Umumi kudretsizlik ve matuhlar ;
Bunlar arasında cinayet işliyenler pek nadirdir. Bilükis bunlar bil-

hassa başlangıç devrinde daha ziyade kabahat nev'inden fenalıklar ya-
parlar. Yaptıkları fenalıklar umumiyetle şunlardır: .Gayri ahlaki ta-
saddiler, teşhir illeti, dolandırıcılık, hırsızlık, emniyeti suiistimaL.

İhtiyarlık tesiriyle matuh olanlar dahi bu kabahatleri işlerler. Serse-
riler ve dilenciler arasında bu nevi matuhlar çok bulunur.

3 - Mütereddiler:
Bunlar, bir çok kabahatleri irtlkap ederler. Bir kısmı ifrat derece-,

sinde (Muacciz) olur.' Bir kısmı da bir şeye münhemik olur; bunların
içinde eli ziyade göze çarpanı: •

Her şeyi satın alma, her şeyi çalma illeti.
İsim unutma ve bir isme saplanıp kalma illeti.
Pislikten zevk alma illeti.
Hayvanlardan ve hayvanlara bakmak suretiyle fal bakma illeti.
Bunlar cinayet de işlerler. İntihara tasadeli ederler, şehevi, anormal

yani (Mazohizm, Sadizm, Fetişizm, behimi zevki tatmin) gibi hareket-
lerde bulunurlar.

4 - Mitomani.
Yalancılık ve hayali şeyler uydurma illetidir. Çocuklar mitomani nok-

tasından en ziyade, tetkike muhtaç, unsurlardır. Çünkü çocuklar az çok
yalan söylemeye ve hayali şeyler uydurmağa mütemayildirler.

Sinni rüşde henüz vasıl olanlar, dejenere olanlar, ahlaki del.llklere
uğrayanlar ve isterik kadınlarda da bu illetle malül olanlar, çoktur.

5 - Paranovaya.
Sayıklama ve vehimlenme illetidir. Herhangi bir şeye karşı inhi-

mak hissetmek ve meczup gibi bir şey sayıklamak demektir.
Cinayet işleyenlerin ckserisini bu nevi hastalıklarla malulolanların

'teşkil ettiği görülmüştür. Bu hastaların cemiyet aleyhine hareketlerini ga-
yet tam bir soğukkanlılıkla yaptıkları görülmüştür. Maksatlarma vasıl
olmak için şayanı dikkat bir mukavemet ve inhimak gösterirler. Ve işle-
rini uzun zaman düşünmek suretiyle yaparlar.. ,

Bu hastalar mütehassısları için ehemmiyetli birer tetkik mevzuudur-
lar.

" Bu hastalıklar daha ziyade (Mutasavvıf) ve megalomani ületine
müptela olma gibi iki esas şekilde tezahür eder. Bunlar dünyada büyük
bir iş yapmak, cemiyetten intikam almak için Allah tarafındap gönderil-
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<liklerini iddia ederler C. ,
rarak bir çok m . ınayetlere kadar giderle .

6 _ D' ,_.asumların mahVolmalarına sebep r, ıısyan Ye ihtila,l çıka.
ımagı sakatlı - . _. ' o urlar.

belahat.' ga, dimagı yorgunluğa mü t •
P ela Olmak' A t

Bunl " " . panık,
ar ıçınde cinayet '

sızlar, teşhir illetine m" 't yapanlar meycut olduğu gib' k
V " up ela olanlar ı undakçıla h

ampırızm, Behimiyet). Ye tenasü1i hastalıkI r, ır-
B malulolanlar da vard arla (Sadizim

_.' . u hastalıklara müptela 1 i Ir. i

,ğildir. Belahat ve aptallık k o :n arın tayin ve tesbiti' o
e serıya sar'a ile .. kadar güç de-

7 - İsteri: " muterafiktir.

Ruhi bir marazdır D h . '
taklid hassası ve bunla~ın ~ a. ~ıyade kadınlarda tesadüf ed"!"
gu bu hastalığın vü t esırı altında Vücut bulan k 1. ır. telkin Ye

cu bulmasın UWetlı şehe • d
nış, yalanCılık bu h t i _. a yardım eder. Masal Yı uy-

as a ıgın bariz karakterlerindendir. ve efsaneye ina-

Gayri tabii o~ç uklar ve suea . t'A-
,.,... LS lU4tmrl

Yapılan İstatistikler " t '.
şını dimağı hastalIklar Ygos. er~ştır ki cürüm işleyenlerin ..
etmektedir İ '. e dımagı yorgunluklar" Yllzde al,tmı-
rak eVlatt~n sta:ıstı~ler bu hastalıkların ve bit~ ~uPte.ıa gençler teşkil
IrenO" 'n' evlada ıntikal ettiğini g" t . . .abı tesırlerinin i1'si ola-

01 ı etme müptela 1 1 os eımıştır. Alkol"
o an ar arasında ir ~ . ızm, Yerem ve

. . Bundan başka babas~ m sı ıntikal daha ziyadedir.
rını kaYbeden.' uaYyen olmıyan' bo~a
terkedilen' b ve a:le ocağından Uzak kalan' b ~ nma dolayısiyle ailele-
silini tk' e eveynı veva ebeveyninden b' . '. a a veya ana tarafından

er eden Çocuklar bu % 60 msı veraı eden; Yakitsiz t h '
B o arasında müh' b' a -

d . unlarla asıl uğrasacak 01 '. ~' ım ır yekfın 'tutmaktadır.
ır. Fakat Dt.' an ıçtımaı ve sıhh~

kate almak e ekt~f h~diselerİ incelerken bu . ~ ~ua~enet teş!rilatları_
te4tif . mecburıyetınde bulunabilir . ~ıbı Incelıkleri nazarı dik-

tahkikatını İçtimai tetkiklerle d . Bu gıbıler hakkında yapılan De-
. e tamamlandırmak lazımd'ır.
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