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Adalet  c ih azın ı  yaüiinciaıı 
ilgilendiren bilim Grafoloji
M a h k e m e l e r d e  yazı b i l i r k i ş i l i ğ i  yapabilecek olanlar 
m e t o d  sahibi y a z ı  psikologla» ı veya grafologlar ola ııllr

Yazı bilir kişisi kimdir? Avrupa 
memleketlerinde olduğ-u gibi, bizde de 
yazıdan anlayan kimdir denilince, ilk 
olarak hattatlar, ressamlar, mühürcü
ler düşünülmüştür. Gerçi bu kimsele
rin sanatları şekille ilgili, sanatlardır. 
Böyle olmakla birlikte her hattatın, 
her ressamın, her mühürcünün yazı
dan anlaması, yazı teşhisi yapabilme
si gerekmez. Hattatlar güzeı yazı ya
zan sanatçılardır. Hattatlar güzel yazı 
dan yazının güzelliğinden anlarlar. 
Ancak, yazının güzelliğinden anlamak 
bütün yazıdan anlamak değildir. Ya
zıda güzellik tabiatı dışında kalan bir 
çok tabiatlar daha vardır. İnsan bü
tün bu tabiatları anlamadıkça yazı
dan anlar sayılmaz. İşte yazının yal
nız güzelliğinden anlamak yazı ile ya
zan arasındaki bütün fizyolojik, psiko 
lojik bağlantıiarı, ilintileri anlamak 
demek değildir. Hattatlık ile yazı bi
lirkişiliği arasındaki mesafe ne ise ya 
zı ile ressamlık, dekoratörlük, mühür
cülük arasındaki mesafe de odur.

Yazı incelemeleri yapılırken, kim 
yagerlere de başvurulduğu olur. An
cak, kimyagerleri yazı bilirkişi san
mak doğru değildir. Meselâ mürekkep 
tahlilleri bazı gerçekleri meydana çı
karabilir. Hattâ gerçeklerin bir kıs
mı, ancak bu tahliller sayesinde öğ
renilebilir. Asıl yazı incelemelerine 
gelince, bu araştırmalarda kimyager
lerin yapabileceği bir iş yoktur. Yazı 
uzmanının gözle yapabileceği incele
meyi hiçbir lâboratuvar, lıicbir âlet, 
fizik yoluyla yapamaz. Çünkü fizik ol
sun, şimi olsun birer madde bilgisi
dir. Yazı incelemeleri ise, hem şekil, 
hem de ruh bilgisidir. İki bilginin ko
nuları apayrıdır.

Yazıdan anlama bir bilim, bir ih
tisas işidir. Batılılar bu bilimin adı
na «Grafoloji» diyorlar. Bu bilim a- 
damlarına da (grafolog) diyorlar. Gra 
foloji bilimi yazı ile yazan arasındaki 
dayanışmayı neden ve sonuç ilintisini 
araştırır. Bu ilintiyi aydınlatır. Böy
le anlaşılan grafoloji psikoloji'nin 
bir kolu, yazı psikolojisi demektir. Bir 
yazı fizyolojisi olduğu gibi bir de ya
zı psikolojisi vardır. Biitiin pozitif bi
limler gibj grafoloji de pozitif bir bi
limdir. Grafoloji el yazılarını inceler. 
Bunları ana karakterleri bakımından 
bölümlere ayırır. Sonra bunları mey
dana getirip psikolojik faktörleri mey 
dana koyar. Böyle anlaşılan bir gra

foloji psikoloji biliminin, karaktero
lojinin bir koludur.

Grafolojinin ne olduğunu anlıyo
ruz. Bu anlayışın ışığı altında yazı 
bilirkişisi olarak çalışanları şu üç bö
lümde toplayabiliriz:

Amatörler. Bunlar yazı bilgi
ni, g r a f o l o g  değildirler. 
Bunlar hattatlık, ressamlık, dekoratör 
lük gibi bir plâstik sanatla ilgileri o- 
Ian kimseler de değildirler. Yalnız ya
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zı bilirkişisi olarak tanınmış kimse
lerdir, o kadar! Bu gibilerin gerçeğe 
ulaşmaları ancak bir tesadüf eseri o- 
labilir. Bu yazı bunun mu, değil mi? 
Bu işte yalnız iki ihtimal vardır, ya 
bunun, ya değil. Onun için yazı uz 
manı, grafolog olmayanlar doğruyu 
bulsalar bile, gerçekte doğruyu bul
muş değillerdir. Belki yüzde elli ih
timalle doğrunun üzerine düşmüşler
dir!

Sezgililer. Yazıdan anlama yara
dılışında olan, bu anlayışı yılların ver 
diğı görgüler, denemelerle de pekleş
tiren insanlar. Bunlar birinciler ka
dar korkunç değildirler. Çünkü, ne de 
olsa, bunların gönül gözleri açıktır. 
Sezgileri vardır. Onun için, inceleme 
işinde bir hayli ilerleyebilirler. Ancak 
gönül gözüyle görülebileni gördükten 
sezgi ile sezilebileni de sezdikten son
ra duruverirler! Çünkü ondan ilerisi 
artık gönül işi, sezgi işi değil, akıl, 
metod işi, bilim işidir. Onun için bu 
tipteki yazı bilirkişilerinin de yanıl
mak ihtimali vardır. Yanıldıkları da 
lıer zaman görülmektedir. Ancak, bu 
yanılma ihtimali, birinci tiptekilerden 
daha azdır. Kolay incelemelerde ya
nıldıkları azdır. Olağanüstü durumlar 
da ise çok defa yanıldıkları görülmek 
tedir.

Bilimciler üçüncü takım bilirkişi
ler grafolog dedikleri bilimcilerdir. 
Bunlar, hem yazı duygusu taşıyan, 
hem de metodu olan yazı bilginler* 
Grafologlardır.

Grafolog olmanın ilk şartı yazı 
duygusu «Scns Graphologlaue» diye
bileceğimiz duyguyu taşımaktadır. 
Grafologun her şeyden önce bu duy
guyu taşıyan artist bir insan olma

sı gerektir. Bu duygu Allah vergisidir, 
herkeste yoktur. Ancak, tam bir gra
folog olabilmek için bu duygu da yet
mez. Metod sahibi olmak da ister. Bu 
metod başkasının olabileceği gibi ken 
dişinin de olabilir. Bu metod sezgiden 
sonra grafoloğuıı gerçeğe ulaşmasını 
sağlayan bir psiyokoji metodu, bir 
psikoloji tekniğidir. Bu metod akıl, 
deneme, bilgi, öğretim konusudur. 
Sezgi (ÎNTUITÎON) gibi Allah vergisi 
değildir. İşte hem bu bilgiyi, hem de 
bu sezgiyi taşıyan adama grafolog 
denir. Grafolog olan bir bilirkişinin 
yanılmak ihtimali yok denilecek ka
dar azdır.

Dünya grafologları arasında cn 
çok şu iki tip insana rastlanır: Ölçü- 
cüler ile sezgiciler. Birinciler el yazı 
larının yalnız anatomisi, şekil ile ilgi
lenirler. ölçerler, ölçerler, ölçüden bir 
türlü ayrılamazlar. İkinciler ise yal
nız sezgileri ile çalışırlar. Bu iki tipin 
ikisi de tam aıılamiyîe grafolog değil
dir. İnsan bu iki tipi kendinde bir
leştirince tam grafolog olur. Başka 
türlü söyliycllm: Kimde yazının plâ
nını, teşrihini, fizlyolojisinı anlaya
cak bir bilim metodu ve yazının psiko 
lojisini ve estetiğini duyacak bir san’- 
at sezgisi varsa işte o yazı bilgini, gra 
fologdur. Çünkü el yazısının lıcnı a- 
kıl gözü ile görülen, hem de gönii] gö 
zü ile sezilen iki varlığını birden kav 
riyan insan, yalnız bu insandır.

Yanlış anlaşılmaktan çekindiğim 
için şunu da söyliyeyimki bir hattat, 
bir ressam, bir dekoratör eğer'sanat 
duygusu, san’at sezgisi ile yaratılmış 
insanlar ise, yazıyı sezmiye böyle ol
mayanlardan daha elverişli, dalıa c- 
ğilgiıı insandır. Ancak bu kadarı gra
folog olmak demek değildir. Grafolog 
Allah vergisi olan bu sezgi ile öğre
nim eseri olan bilim metodunu bir
leştiren olgun insandır. Bu nokta doğ 
ru olarak anlaşılmalıdır.

Görüyorsunuz ki, yazı bilirkişisi 
sözü doğru olarak grafolog demektir. 
Hem psikoloji biliminin, hem de ada
let cihazının muhtaç olduğu yazı bi
lirkişileri işte bu grafologlardır. Mah
kemelerin (tatbikat ve istiktap) dedik 
leri bu işlerin, expertise işlerin, teme
li grafoloji denilen bilimdir. Bu bi
lim el yazısı ile İnsan kişiliği arasın
daki ilintileri araştırır. Ortaya koyar. 
Besbelli kİ böyle anlaşılan bir grafolo 
ji san’at değil bilimdir. Psikolojinin 
bir koludur.
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