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[2] 

Bir sırr-ı kudret daha 

Hâlık teâlâ ve tekaddes hazretlerinin kudret-i 

bâliğa-i samadaniyesi zerrata varıncaya kadar 

kâffe-i mevcudat üzerine daima tecelli eylemekte 

olup asıl ibret gözü lâzımdır ki bunları görsün ve 

evvel zat-ı ecell-i vâlâya görgüsü nisbetinde 

hayran kalsın. 

Erbab-ı tetkik ve ta’mikin (derinlik) bu babdaki 

tetebbuatı zaten veleh-efza-yı ukul-u, (akıllara 

şaşkınlık verecek derecede) erbab-ı mütalâa iken 

bu defa tetebbuun bir türlüsü daha manzur-u 

çeşm-i hayretimiz oldu ki mes’ele biraz bast u 

temhid edilecek olur ise göstereceği şümul 

hakikaten insanı valih (şaşkın) ve hayran eder. 

 

 

 



 



 

[3] 

Temhidane şu cihetle başlayalım ki: gerek 

muhabere ve gerek mukavele suretinde yazılan 

şeylere imza va’zı binnisbe pek yeni bir âdet olup 

imzadan evvel mühür temhiri mutat olduğu 

malûmdur. Halbuki mühür istimali yeni şâyi’ 

olmağa başladığı zamanlarda ekseriyetle 

hükümdaran hazeratına ve yahut cemiyet-i 

beşeriye içinde bir mevki-i mümtaz sahibi 

olanlara mahsus kalıp her rast gelen zeyd ü 

amr’ın mührü bulunmadığı dahi malûm olup bu 

misillu âhâd-ı nâs bir mukavele ve senede kendi 

tarafından bir işaret va’z edeceği zaman 

parmağını mürekkebe bulayıp basardı ki hâlâ pek 

çok yerlerde mer’i bir âdettir. “Pek çok yerlerde” 

dediğimiz 

 

 

 

 



 

 



 

[4] 

Zaman-ı Avrupa dahi dâhil olup bizim 

arzuhalcilere mukabil bulunan umumî kâtipler 

yazı bilmeyenler tarafından bir şey kaleme 

aldıklarında imza makamına çokça mürekkep ile 

bir istavroz resmi yaparlar ve ashab-ı imza bir 

parmağını bu resim üzerine basarlar. 

Gerek muhabere ve gerek mukavele evrakı 

üzerine mühür temhir eylemek imza koymak 

parmak basmak gibi harekâttan maksat ne 

olduğunu düşünmek lâzım gelmez mi? İnsanoğlu 

böyle taahhüdat gibi en mühim ahval-i ciddiyede 

iltizam eylediği hareket abes olarak mı iltizam 

eyler? 

Hâşâ! Bundaki sebep ve hikmeti aramak lâzım 

olup fakat bu sebeb-i hikmet o kadar 

 

 



 



 

[5] 

sâde ve vâzıhdır ki tetebbuat-ı medide ve 

amikaya lüzum kalmaksızın hemen kendi 

kendisine gibi bir suretle meydana çıkar. 

Muhabere veya mukavele ettiğiniz zat’a verdiğiniz 

kâğıt hakikat halde sizin sözünüz demektir. O 

kâğıt sizin sözünüz olmasa yed’ine verdiğiniz zat 

nezdinde hiç bir kıymet ve ehemmiyeti olmazdı. 

Fakat söz denilen şey sizden sudur etmiş bir şey 

olduğu halde onu havi olan kâğıdın da sizden 

suduruna dâir bir alâmet olmazsa söz sizin 

sözünüz olduğu ne ile belli olacak?  Hin-i hacette 

bu kaziye bir ihtilafa duçar olursa ne olacak? O-  



 

 



 

[6] 

lursa ne emare ile def-i ihtilâfa yol bulunacak? 

Yazı sizin yazınız ise hatt-ı destiniz dahi sizin 

hüviyetinizden bir şey olacağı cihetle o yazının 

delalet ettiği söz dahi sizin sözünüz olduğu asla 

muteriz-i aleyh olamayacak derecelerde 

mütehakkık sayılır. Zira erbab-ı tahkik bir 

tetebbu-u mahsus neticesinde hüküm 

eylemişlerdir ki milyonlarca insanın birisi diğerine 

tıpkı tıpkına müşabih olmadığı gibi hiç bir 

kimsenin yazısı dahi diğerine müşabih 

olamayarak her kimin yazısında olan bir hususiyet 

o yazılar sahibinin hüviyetine delalet eyleyebilir. 

 

 

 

 

 

 



 



 

[7] 

Lâkin evvelce de dediğimiz vechile yakın 

zamanlara kadar yazı yazmak tamim şöyle 

dursun binde bir kişiye müyesser olamayan nadir 

nimetlerdendi. Hattâ bir adam kendi ismini 

yazabilecek derecelerde kitabete muktedir 

olabildiği halde kendi meramını kalemiyle 

anlatabilecek derecelerde bu iktidarını ileriye 

götürememiş olmak daha ziyade tesadüf olunan 

ahvaldendir.  

Öyleyse imzasını yazabilen adamın başkası 

tarafından kaleme alınan muharrerat altına “işte 

bu yazılarla ifade olunan söz benim kendi 

sözümdür. Buna da işte benliğimden bir cüz olan 

şu hattım delalet eylesin” manasıyla imzasını va’z 

etmek en tabii  

 

 

 



 

 



 

[8] 

görüleceği gibi imzasını yazmağa da muktedir 

olmayanların ve yahut yazmak ihtiyacında 

bulunmayanların bir mühür temhiri bit-tabii lâzım 

addolunmuştur ki o adam mührünü güya kendi 

hüviyetinden bir cüz-ü gayri münfek etmiş gibi 

muhafaza eylediği cihetle mührünü görmek 

kendisini görmek gibi bir hükme delalet eyler. 

Ya bir adamın meramını yazacak kadar iktidarı 

olmadığı gibi imzasını yazacak kudreti de olmaz 

ve mührü de bulunmaz ise yazılan kâğıt üzerinde 

o adamın hüviyetine delalet edebilecek şey ne 

olabilir? 

Şüphe yok ki parmak basması! Parmağı ucuyla 

kâğıt üzerinde peyda edeceği eser 

 

 

 

 



 



 

[9] 

“işte benim benliğimden şu kadarcık olsun bir 

eser görünüz” hükmüyle o kâğıttaki sözler kendi 

sözleri olduğuna delalet edecektir. 

Şimdi biraz düşünelim bakalım ki verilen söz 

insanın kendi hüviyetinden bir cüz olduğu gibi 

bunun böyle olduğunu ispat emrinde yine o 

adamın kendiliğinden bir diğer cüzü göstermek 

lâzım gelince hat ve imza ve hatemden ve 

parmaktan hangisi daha ziyade hüviyet-i 

beşeriyeye karibdir? 

Şüphe yok ki akrabı hat olmak üzere telakki 

edilerek imza dahi yine hattan madud olduğu için 

makbuliyette ona şerik olacak ve mühür ise her 

ne kadar  

  



 

 



 

[10] 

sahibi onu kendi vücudundan bir cüz olmak 

derecesinde hüsn-ü muhafaza eyler ise de 

başkası tarafından imal edilmiş olduğu cihetle o 

kadar ehemmiyeti görülmeyecek. 

Ya parmak basmak? 

Adam sen de! Onun ne ehemmiyeti olabilir? 

Ya en büyük ehemmiyet parmak basmakta 

görülürse? 

İşte bu pek tuhaf olur değil mi? 

Hakikaten bu pek tuhaf olursa da parmak 

basmaktan parmak basmağa fark vardır. 

Hâlık Teâlâ hazretlerinin parmaklarımız uçlarında 

mücella olan bir kudret-i âlisi  

 

 

 



 



 

[11] 

evvel be-evvel keşfedilmeyince bu hakikat 

vazıhan tecelli edemez.  

İngiltere devletinin “Âlem-i ahval-i beşer” 

darülfünunu reisi olup “Cemiyet-i İlmiye-i Kraliye” 

nin de âzâsından bulunan mösyö Fransi Galton 

efrad-ı beşeriyenin her birinin kendi şahsiyet ve 

hüviyetine mahsus olarak o şahsı eşhas-ı 

saireden tefrik edecek ve fakat yine o şahıs kendi 

ana ve babasıyla kardeş ve saire misilli 

akrabasına tekarrup eyliyecek alem ve eşkali 

hakkında nice senelerden beri tetkikat ve 

tetebbuat-ı mûşikâfanede (inceden inceye) 

bulunmaktadır. “Arada sırada meydan-ı intişara 

vaz edildiği netayic-i tetkikatı okuyanları hayrette 

bırakmaktadır. 

 

 

 



 

 



 

[12] 

Bu zat kudema-yı hükemanın bir sözünü 

kendisine tarz ittihaz eylemiştir ki o söz dahi 

“bütün cihan üzerindeki yaprakları tetkik etseler 

ikisi biri birine tamamiyle müşabih iki yaprak 

bulunamaz” sözünden ibarettir. Mösyö Fransi 

Galton bu sözü “bütün dünya üzerindeki adamları 

tetkik eyleseler ikisi biri birine tamamiyle 

müşabih iki adam bulunamaz” suretine koyup 

tetkikat ve vak’asında filvaki bazıları bazılarına 

akraba olan adamların bazı uzuvlarınca 

müşabehet bulunarak buna da “müşabehet-i 

ırsiye namı verilmiş ise de birisi diğerinin 

tamamiyle şibihi olmak üzere iki şahıs mükemmel 

değil âzâ-yı eşhastan yalnız 

 

 

 

 



 



 

[13] 

birisinin meselâ burunlarının tamamı tamamına 

müşabih olduğuna hüküm verilebilecek iken 

adamın da bulunamadığını re’yil ayn görüp ilmel 

yakîn hükmeylemiştir. 

Efrad-ı beşeriye meyanında adem-i müşabehet 

işte bu derecelere varmakta olup bunun ağrebi 

ise parmaklar ucundaki çizgilerin de asla 

müteşabih olmadıkları kaziyesidir. 

Parmaklarınızın uçlarına bakınız. Bir takım 

münhani çizgiler görürsünüz. Bunlar parmakların 

uçlarıyla ilk boğumları arasında bir merkez teşkil 

etmek ve her biri az çok o merkez etrafında bir 

“daire-i müttehid-il merkez”  

  



 

 



 

[14] 

tasavvur ettirmek suretiyle inhina peyda 

eylemişlerdir. 

Şimdiye kadar zikr olunan çizgilere hikmet-i hilkat 

itlakına şayan olan fizyoloji yani vezaif-il aza 

nokta-i nazarından bakanlar insanların parmakları 

uçlarıyla yaptıkları nazik işlerin insandan başka 

hiç bir nev’-i hayvanın muktedir olamıyacakları 

kadar dakik olabilmelerine hizmet eyledikleri 

hükmünü ve vermişlerdi.  

Mösyö Fransi Galton meselenin bu cihetine asla 

girişmeyip yalnız şunu tecrübemize arz ile diyor 

ki: 

Mum isi en ince bir kara boyadır. Parmaklarınız 

arasına gayet cüz’î miktar 

 

 

 

 



 



 

[15] 

mum isi alıp iki parmağınızı birbirine sürerek bu 

boyayı cild üzerine güzelce yayınız. Badehu bir 

kâğıdı mühür basmağa salih olabilecek dereceden 

daha az rutubetlendirip parmağınızı basınız. Ama 

başparmak cümlesine müreccah olduğundan 

başparmağınızı basınız. Çizgileri tamamiyle kâğıt 

üzerine muntabi’ olurlar. Bir cemiyette kaç zat 

mevcut ise cümlesi başparmaklarını böyle mühür 

gibi tab’ eylesinler. Sonra cümlesinin tatbik 

eyleyiniz. Görürsünüz ki hiç bir parmağın çizgileri 

diğerine benzemez. 

Mudakkik müşarileyhin kendisi en çoğu cinayet ve 

yahut hüner erbabından olmak üzere  

 

 

 

 

 



 

 



 

[16] 

binlerce adamın baş parmaklarının çizgilerini 

muayene eylemiş. Yalnız akrabadan olanlar ile bir 

de istidat-ı hünerveranları müteşabih olan 

adamların parmaklarındaki çizgilerde pek cüz’î 

müşabehet bulabilip ondan maada hiç bir 

parmağın çizgisini diğerine müşabih bulamamış.  

Lâkin mösyö Fransi Galton bu tetkiki bizim gibi 

imza bahsi için ileriye götürmemiş. Onun maksadı 

bizde daha pek çok ziyade dakiktir. Müşarünileyh 

insanların münasebet ırsiyeleriyle istidat-ı 

zatiyeleri hakkında şu parmak çizgilerinden manâ 

çıkarmağa çalışmış ki zaten Avrupa’ca 

“Antropoloji” yâni ilm-i ahval-i beşer mudakkikleri 

bu yoldaki tetkikat-ı acibe ve keşfiyat-ı 

garibelerini pek  

 

 

 



 



 

[17] 

ileriye götürmüşlerdir. 

Biz ise bu keşfi imza bahşa tatbik ederek demek 

istiyoruz ki herkesin parmağı ol Hakkâk-ı ezeli ve 

ebedi tarafından hâk edilmiş bir nevi mühür olup 

hiç bir şahsın hüviyeti diğerine benzemediği gibi 

bu nakş-ı enamil (parmak uçları) dahi müteşabih 

olmadığından insanın nişane-i hüviyeti olmak 

hususunda bunun da yazı derecesinde ve belki de 

ondan ziyade ehemmiyeti vardır. 

Evet! Yazıdan ziyade ehemmiyeti teslim 

olunmalıdır. Zira bir yazı falanca adamın yazısı 

olup olmadığını hükm için o falanca adamın diğer 

bir yazısıyla tatbik lâzım gelince bu tatbik her 

kişinin kârı olamaz. Mahâkim-i adliyede yalnız bu 

işe mahsus 

 

 

 



 

 



 

[18] 

hibreler (ehl-i hibre: bilirkişi) bulunurlar. Ama bir 

kimsenin parmağındaki çizgiler hakikat o 

kimsenin kendi parmağı çizgileri olup olmadığını 

muayene lazım gelip de o adama yeniden bir 

parmak bastırıldığı zaman iki nev’i çizgiler 

arasındaki müşabehet ve adem-i müşabehet 

def’aten ve ap-aşikare meydana çıkıverir. 

Sakın zan olunmasın ki maksadımız herkese 

imzayı mührü falanı terk ile muharrerat üzerine 

parmak basmasını tavsiyedir. Böyle bir maksadı 

bize isnat etmek hayli gülünç olur. Asıl 

maksadımız Halık Teâlâ hazretlerinin 

parmaklarımız uçlarındaki çizgilere varıncaya 

kadar her kârda âsâr-ı  

 

 

 

 



 



 

 

[19] 

kudret-i hâlikîsini göstermekte bulunduğunu 

inzar-ı ibret-i kaariîne arz ve tavsiye ile ol kudret-

i mahzâ ve mahz-ı kudret hakkındaki hayret-i 

taabbütkârımızı artırmaktır. Onun için de 

mukayesenin bu derecesi kâfidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




