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EDİTÖRDEN

Değerli Adli Bilimciler,

Elinizde tuttuğunuz bu sayı ile birlikte Adli Tıp 
Bülteni’nin 2017 yılı son sayısını da yayınlamış olu-
yoruz. Zamanında yayınlanması ve her sayıda en az 
12 makale sözümüzü de yerine getirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Dergimizin başta Tübitak Ulakbim 
TR Dizin ve uluslararası DOAJ (Directory of Open 
Access Journals) veri tabanı tarafından taranan ulus-
lararası bir dergi niteliği ile adli bilimler alanının bir 
buluşma platformuna dönüşmesine olan katkıları 
nedeniyle tüm adli bilimler alanında çalışan bilim 
insanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz.

Dergimizin bu sayısında Tek Yumurta İkizleri-
nin El Yazılarının Adli Belge İncelemesi Açısından 
Değerlendirilmesi, Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe 
Uyarlaması, Karar Örnekleriyle Yargıtay’ın Bilir-
kişiliğe Bakışı ve Bilirkişiliğin Sorunları, Adli Me-
tin Türlerinde Anlambilimsel Çözümlemeler gibi 
adli bilimler alanının oldukça ilgi çekici ve güncel 
çalışmalarını sizlerle paylaşabilmenin kıvancını 
yaşıyoruz. 

Bilimselliğin geleceğin adli bilimlerini inşa et-
mede tek gerçek olduğu bilinciyle dergimizin bi-
limsel niteliğini hep birlikte daha da yükseklere ta-
şımak, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında en güncel 
çalışmaların paylaşıldığı ortak bir platform olmaya 
devam etmesi dileğiyle…

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editör

EDITORIAL

Dear Forensic Scientists,

With this number you hold in your hands now, 
we have published the final issue of the Bulletin of 
Legal Medicine for 2017. We are happy to keep our 
promise about our punctuality and also our promise 
on publishing minimum twelve articles with this is-
sue as well. We would like to express our gratitude 
to all scientists working in the field of forensic sci-
ences who contributed our journal to become a focal 
point where our journal is scanned by Tübitak Ulak-
bim TR Index and international DOAJ databases 
(Directory of Open Access Journals).

In this edition of our journal, we are glad to share 
with you fascinating and up to date subjects of fo-
rensic sciences including Evaluation of Handwrit-
ings of Identical Twins by Forensic Handwriting 
Principles, Turkish Adaptation of Cyberbullying 
Scale, The Perspective of the Court of Cassation and 
the Problems Concerning the Expert System in the 
Light of the Relevant Judgements and also Semantic 
Analyses in Forensic Text Types.

We wish to raise the eligibility of our journal 
higher by being aware of the fact that being scien-
tific is the only way to build up a future for forensic 
sciences, and we wish to continue to be a common 
platform sharing the latest studies in Forensic Medi-
cine and Forensic Science areas... 

Prof. Dr. Halis Dokgöz
Editor
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Suça Sürüklenen Çocuklar ile İkamet Yeri, Suç Yeri ve Suç Türü İlişkisi: 
İstanbul Adliyesi 2. Çocuk Mahkemesi Örneklemi
The Relationship of Children Driven to Crime with Place of Residence, Crime Scene 
and Type of Crime: The Sample of 2nd Juvenile Court of İstanbul Court House
Zeynep Gülüm, Zeynep Pınar Cohen, Yusuf Tunç Demircan
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul

ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Özet
Amaç: Çocukların suça sürüklenmesinde çevresel nedenlerin, bi-

reysel nedenlerden daha ön planda olmasına bağlı olarak çocukların suça 
sürüklenmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda mekân araştırmaları önem ka-
zanmıştır. Bu çalışmada suça sürüklenmenin yoğun olduğu yerleşim bi-
rimlerini tespit etmek, bu mahallelerde hangi suç tipine daha çok yönelim 
olduğunu ve çocukların yaşadığı yer ile suça sürüklendiği yer arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek bul-
gular ile suça sürüklenmenin yoğun olarak yaşandığı mahallelerde yapıl-
ması gereken önleme çalışmalarına ışık tutmak hedeflenmektedir.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Adliyesi’nde görev yapan yedi çocuk 
mahkemesinden biri olan 2. Çocuk Mahkemesi’nde 2015 yılında sonuç-
landırılmış 520 gerekçeli karardan ulaşılan 668 suça sürüklenen çocuk 
incelenmiştir. Verilerin frekans ve yüzdelik dağılımının tespiti için be-
timleyici analiz, kategorik değişkenlerin birbiriyle ilişkisini değerlen-
dirmek için ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Olguların %90’ı erkek olup, %76.5’i, 15–18 yaş ara-
lığındadır. Suç türlerinin dağılımına bakıldığında mala karşı suçların 
(%62) daha yoğunluklu olduğu görülmektedir. Suç yeri dağılımına ba-
kıldığında, Fatih (%27.5), Şişli (%19.3) ve Beyoğlu (%15.3) ilçelerinin 
önde geldiği belirlenmiştir. Suça sürüklenen çocukların ikamet ettikleri 
ilçeler sıralamasında da Fatih ilçesinin (%19) ilk sırada yer aldığı, ar-
dından Beyoğlu (%13.5), Kâğıthane (%11.4) ve Eyüp (%9.7) ilçelerinin 
geldiği saptanmıştır. Mahalle bazında inceleme yapıldığında, Beyoğlu 
İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi birinci sırada gelmektedir. Yapılan ki 
kare analizlerinde suç türü ile suç yerinin, ikamet yeri ile suç yerinin, 
ikamet yeri ile suç türünün istatistiksel olarak anlamlı şekilde birbirin-
den farklılaştığı görülmüştür.

Sonuç: Çalışmada suç yeri, suç türü ve ikamet yerinin beraber de-
ğerlendirilmesi sonucu İstanbul Adliyesi yargı çevresinde yer alan Fatih 
İlçesinin her suç türü için çocukların hem ikamet ettikleri hem de suça 
sürüklendikleri yer olarak en ön sırada yer aldığı görülmektedir. Yaşanı-
lan mahalle düzeyinde incelendiğinde bazı mahallelerde bilhassa tek bir 
suç türünün ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Suça Sürüklenen Çocuklar; İkamet Yeri; Suç 
Yeri; Suç Türü; Suç Önleme.

Abstract
Objective: Studies of children’s residences has gained importance 

depending on the fact that environmental risk factors are more signifi-
cant than individual risk factors in juvenile delinquency. This research 
aims to determine the settlements where children intensively driven to 
crime, identify typical type of crime in these neighborhoods and reveal 
the relationship between the places where the child is living and driven 
to crime. With the results of this study, it is aimed to shed light on the 
prevention studies that must be conducted in the neighborhoods where 
children intensively driven to crime.

Materials and Methods: In this study, 520 justified decisions, fi-
nalized in 2015 about 668 children driven to crime, that were reached 
from the second juvenile court of İstanbul Courthouse were examined. 
Descriptive analysis was used in order to determine frequency and per-
centage distribution of the data and chi-square test was used to assess 
the interrelatedness of categorical variables.

Results: Of subjects, 90% were male and 76.5% were in the 15-18 
age range. When the distribution of the type of crime was examined, 
crime against property (62%) seemed to be more intensive. In terms 
of the distribution of crime scene, it was observed that Fatih (27.5%), 
Şişli (19.3%) and Beyoğlu (15.3%) districts come forward. In the se-
quence of districts where children driven to crime resided Fatih (19%) 
came in the first place again, afterwards Beyoğlu (13.5%), Kağıthane 
(11.4%) and Eyüp (9.7%) districts came. Nevertheless, when examined 
on the basis of the neighborhood, İstiklal Neighborhood, which located 
in Beyoğlu district, came first. By the result of chi-square tests, it was 
observed that the relations between type of crime and crime scene, place 
of residence and crime scene, type of crime and place of residence were 
statistically significant.

Conclusion: By assessing crime scene, type of crime and place of 
residence together, the study showed that Fatih district came first at all 
of these variables. When examined at the level of residential neighbor-
hood, it was revealed that in some neighborhoods, a particular type of 
crime has been specialized.

Keywords: Children Driven to Crime; Place of Residence; Crime 
Scene; Type of Crime; Crime Prevention.
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1. Giriş
Çocukların, özel gereksinimleri olan bireyler olduğu 

fikrinden hareketle “çocukların suçluluğu” kavramını, 
yetişkin suçluluğu kavramından farklı algılamak ve on-
ların suçla olan ilişkisinde, suça sürükleniyor oldukları 
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gerçeğini benimsemek önemlidir (1, 2). Bu bakışla, suça 
sürüklenen çocukların birer fail değil aslında mağdur ol-
duğu ve çocuğun çoğunlukla içinde yaşadığı çevre–top-
lum–kültürün bir ürünü olduğu düşüncesi önem kazan-
maktadır (3, 4).

Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) sayısı dünyanın birçok 
ülkesinde (5-8) olduğu gibi ülkemizde de artış göster-
mektedir (8-10). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
lerine göre, 2011-2015 yılları arasında güvenlik birimine 
suça sürüklenme sebebi ile gelen veya getirilen çocuk 
sayısı her yıl için bir önceki yıla göre artmaktadır (11). 
Çocukların suça sürüklenmesi, hem çocuk bireyi hem 
tüm toplumu ve sağlıklı toplumsal işleyişi ileriye dönük 
olarak negatif bir şekilde etkileyen sonuçları itibariyle 
salt hukuki olmayan bir olgudur (6, 9, 12).

Çocukların suça sürüklenmesi, tekil bir sebeple açık-
lanamaz; pek çok faktörün göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir (8). Çocuğun kişilik özellikleri ve kalıt-
sal etkenler gibi bireysel özelliklerin yanı sıra anne-ba-
ba davranışları, aile özellikleri, akran grupları, ekono-
mik koşullar, kültürel normlar ve öğretiler gibi çevresel 
faktörler sayılabilir (4). Suça sürüklenmenin bireysel ve 
çevresel nedenlerin etkileşiminin bir sonucu olduğu fakat 
yine de, çevresel nedenlerin görece daha etkili olduğu be-
lirtilmektedir (8). Çocuğun çevresi, en yakınındaki aile-
sinden başlayarak, mahalle, okul, arkadaş grupları, yakın 
yerleşimler olmak üzere çeşitlendirilebilir (9).

Çevresel faktörlerin en önemlilerinden biri kentleşme-
dir. Türkiye’de çocukların suça sürüklenmesi (suç yeri) 
kentlerde yoğunlaşmakta ve suça sürüklenen çocukların 
çok büyük bir bölümü (%93’ü) kentlerde ikamet etmek-
tedir (2). Kentleşme süreci, kişilerin yaşam tarzlarında ve 
kişilerarası ilişkilerde radikal değişikliklere neden olmak-
tadır (13). Türkiye’de son 50–60 yılda kırsal alandan kent-
lere ve her bölgeden ülkenin Batı’sına doğru yoğun iç göç 
yaşanmaktadır (2). İç göç, çoğu zaman, gecekondulaşma, 
kentsel hizmetlerin aksaması, işsizlik, göç edenlerin top-
luma uyumsuzluğu, şehir kültürüne yabancılık ve kültür-
lerarası çatışma gibi sosyal sorunları da beraberinde getir-
mektedir (14). Özellikle düzensiz göçlerin yaşandığı ve iyi 
şehir planlamasının olmadığı yerlerde daha derin sorunlar 
ortaya çıkmaktadır (4, 13). Çocukların suça sürüklenme-
sinde plansız kentleşme, sanayileşme, alt yapı eksiklikleri, 
çevre kirliliği, arazi spekülasyonları gibi şehir planlaması 
ile problemlerin yanı sıra göç, kültürel sorunlar, psikolo-
jik çatışmalar, sosyal ve ekonomik bunalımlar, toplumsal 
travmalar, işsizlik gibi sosyal yapıyı değiştiren sorunlar da 
önemli etkenler arasında sayılabilir (3, 13, 15).

İç göç, hızlı ve plansız kentleşmenin bir sonucu olarak 
şehrin gelir dağılımından ve sosyal imkânlarından yeter-
li payı alamayan sosyoekonomik düzeyi düşük bölgeler 

oluşmaktadır (2). Bu tip bölgelerde ekonomik statünün 
düşüklüğünden (16), eğitim imkânlarının kısıtlılığından, 
anne-babaların çalışması ile bağlantılı olarak aile içi eği-
tim ve rehberlik yoksunluğundan, çocukların çalıştırılma-
sından, sınıf farkı ve kültürel farklılıkların yarattığı çatış-
malardan, olası dil problemlerinden, çocuk ve gençlerin 
hobilerini gerçekleştirme ve kültür sanat faaliyetlerine 
erişim zorluğunun meydana getirdiği boş zamanları uy-
gun değerlendirme kısıtlılığından, fırsat eşitsizliğinden 
bahsedilebilir. Sayılan faktörlerin hepsi, çocukların suça 
sürüklenmesinde etkili olabilecek risk faktörleridir (4, 8). 
Yapılan bir çalışmada suça sürüklenen çocukların, çoğun-
lukla şehrin sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerinde 
ikamet ettikleri gösterilmiştir (2).

Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, daha ge-
niş anlamdaki suçluluğun önlenmesinin de özünü oluştur-
maktadır (9, 16). Çocukların suça sürüklenmesinin önlen-
mesinde 4 ana stratejiden bahsedilmektedir: Kanuni yaptı-
rım, gelişimsel önleme, mahalli/yerel önleme ve durumsal 
önleme (17). Bu stratejilerin ilki olan kanuni yaptırım, ül-
kemizde suçla mücadele denildiğinde neredeyse tek başına 
uygulanan, suç oluştuktan sonra başvurulan cezalandırıcı 
ve caydırıcı yöntemlerdir. Bu yöntemlerin, ilerleyen za-
manda suçu önleme konusunda yeterince başarılı olamadı-
ğı (17), suçu ancak geçici olarak önleyebileceği; hatta bazı 
durumlarda cezaevinde yeni taktiklerin öğrenilmesi yoluy-
la suçun artışına katkıda bulunduğu belirtilmektedir (18).

Çocukların suça sürüklenmesinde çevresel nedenle-
rin, bireysel nedenlerden daha ön planda olmasına bağ-
lı olarak çocukların suça sürüklenmesiyle ilgili yapılan 
çalışmalarda mekân araştırmaları önem kazanmıştır (19). 
Bu çalışmada suça sürüklenmenin yoğun olduğu yerleşim 
birimlerini tespit etmek, bu mahallelerde hangi suç tipine 
daha çok yönelim olduğunu ve çocukların yaşadığı yer ile 
suça sürüklendiği yer arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Suç her zaman bir ‘yer’de işlenir ancak 
suça sürüklenen çocuklar düşünüldüğünde iyileştirme ve 
önleme çalışmalarının yapılması gereken yer, yaşanılan 
ve çocuk için hayatın öğrenildiği yer olmalıdır. Bu ça-
lışmadan elde edilecek bulgular ile suça sürüklenmenin 
yoğun olarak yaşandığı mahallelerde bu duruma yol açan 
nedenlerin araştırılmasına ve önlemeye yönelik özelleş-
miş iyileştirme programlarının sosyal çalışma kapsamın-
da hangi bölgelere götürülmesi gerektiğine ışık tutmak 
hedeflenmektedir.

2. Gereç ve Yöntem
Araştırma kapsamında İstanbul Adliyesi 2. Çocuk 

Mahkemesi’nde 2015 yılının adli yıl bitimine (20 Tem-
muz) kadar sonuçlandırılmış olan gerekçeli kararlar in-
celenmiştir. Gerekçeli kararlardan yararlanılarak suça 
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sürüklenen çocukların cinsiyeti, doğum tarihi, nüfusa 
kayıtlı olduğu il, ikametgâh adresi, suç türü, suç tarihi ve 
suç yerine (ilçe düzeyinde) ilişkin bilgiler toplanmıştır.

Araştırmada elde edilen veriler Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) 17 programında analiz edilmiştir. 
Verilerin frekans ve yüzdelik dağılımının tespiti için be-
timleyici analiz, kategorik değişkenlerin birbiriyle ilişki-
sini değerlendirmek için Ki kare testi kullanılmıştır.

3. Bulgular
Araştırmada 2015 yılında sonuçlandırılmış olan 520 

dosyanın gerekçeli kararından 668 suça sürüklenen ço-
cuğa (SSÇ) ilişkin veriler elde edilmiştir. Araştırmada 
SSÇ’ların %10’u (n=67) kız, %90’ı (n=601) erkek oldu-
ğu belirlenmiştir. Çocukların %23.5’inin (n=157) 12–15 
yaş aralığında, %76.5’inin (n=511) 15–18 yaş aralığında 
olduğu saptanmıştır (Tablo 1).

SSÇ’ların nüfusa kayıtlı olduğu illere bakıldığında 
geniş bir dağılımın söz konusu olduğu görülebilmekte-
dir. SSÇ’ların en çok İstanbul (n=78), Diyarbakır (n=58), 
Mardin (n=41), Siirt (n=30), Sivas (n=27), Bitlis (n=26), 
Batman (n=24), Ağrı (n=22), Ordu (n=21), Şanlıurfa 
(n=21) illerine kayıtlı oldukları görülmektedir.

Bazı dosyalarda çocukların birden fazla suçtan aynı 
anda yargılandığı dikkate alındığında mevcut çalışmada 
yargılama yapılan toplam suç sayısı 901 olarak belirlen-
miştir. Yargılama yapılan suç türlerinin dağılımına bakıl-
dığında en başta hırsızlık türevi suçların geldiği (n=304, 
%33.7); bunu takiben, uyuşturucularla ilgili suçların 
(n=158, %17.5), mala zarar verme (n=128, %14.2), do-
kunulmazlığı ihlal (n=127, %14.1), yaralama (n=108, 
%12), hakaret (n=47, %5.2) ve tehdit (n=29, %3.2) suç-
larının geldiği görülmektedir (Tablo 1). Hırsızlık türevi 
suçlar, mala zarar verme ve dokunulmazlığı ihlal suçları 
ile beraber “mal varlığına karşı suçlar” (n=559, %62) ve 
uyuşturucularla ilgili suçlar, yaralama, hakaret ve tehdit 
suçları “kişiye karşı suçlar” (n=342, %38) başlığı altında 
toplanarak olgular değerlendirilmiştir.

Suç yeri dağılımına bakıldığında, İstanbul Adliye-
si yargı çevresinde yer alan Fatih (n=184, %27.5), Şişli 
(n=129, %19.3) ve Beyoğlu (n=102, %15.3) ilçelerinin 
önde geldikleri görülmektedir. Suça sürüklenen çocukla-
rın ikamet ettikleri ilçeler sıralamasında da Fatih ilçesi-
nin (n=127, %19) ilk sırada yer aldığı, ardından Beyoğlu 
(n=90, %13.5), Kâğıthane (n=76, %11.4), Eyüp (n=65, 
%9.7) ilçelerinin geldiği görülmektedir (Tablo 1).

İkamet edilen yer mahalle bazında incelendiğinde Be-
yoğlu İlçesine bağlı İstiklal Mahallesinin birinci sırada 
geldiği görülmüştür. Beyoğlu İlçesinde ikamet eden tüm 
SSÇ’ların %20’si bu mahalledendir. İkinci sırada Fatih 
İlçesine bağlı Nişanca Mahallesi gelmektedir. Fatih İlçe-

Tablo 1. SSÇ’ların demografik özellikleri ve suç türü, 
suç yeri, ikamet yeri dağılımı
Değişkenler Frekans Yüzde Toplam
Cinsiyet

Kız 67 10,0
668

Erkek 601 90,0
Yaş

12-15 157 23,5
668

15-18 511 76,5
Nüfusa kayıtlı olduğu yer

Güneydoğu 
Anadolu

196 29,4

667

Karadeniz 137 20,5
Doğu Anadolu 128 19,2
Marmara 121 18,1
İç Anadolu 49 7,3
Akdeniz 31 4,6
Ege 5 0,7

Suç türü
Hırsızlık 304 33,7

901

Uyuşturucu 158 17,5
Mala zarar 
verme

128 14,2

Dokunulmazlığı 127 14,1
Yaralama 108 12,0
Hakaret 47 5,2
Tehdit 29 3,2

Suç yeri
Fatih 184 27,5

668

Şişli 129 19,3
Beyoğlu 102 15,3
Eyüp 71 10,6
Kağıthane 52 7,8
Bayrampaşa 50 7,5
Beşiktaş 40 6,0
Sarıyer 39 5,8
Gaziosmanpaşa 1 0,1

İkamet yeri
Fatih 127 19,0

529

Beyoğlu 90 13,5
Kağıthane 76 11,4
Eyüp 65 9,7
Şişli 46 6,9
Sarıyer 42 6,3
Gaziosmanpaşa 39 5,8
Esenler 25 3,7
Sultangazi 19 2,8
Diğer ilçeler 94 14,1 623
İstanbul dışı 45 6,7 668
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Tablo 2. SSÇ’ların yoğunluklu olarak ikamet ettiği 
mahalleler
İlçe Mahalle Frekans Yüzde

Fatih 127
Nişanca 16 12,6
Yavuz Sultan Selim 13 10,2
Aksaray 8 6,3
Muhsine Hatun 8 6,3
Zeyrek 8 6,3

Beyoğlu 90
İstiklal 18 20,0
Yenişehir 11 12,2
Hacıahmet 8 8,9

Kağıthane 76
Sanayi 10 13,2
Telsizler 10 13,2

Eyüp 65
Defterdar 15 23,1
Ağaçlı 12 18,5

Şişli 46
Kuştepe 12 26,1
Yayla 9 19,6

Sarıyer 42
Çayırbaşı 12 28,6
Cumhuriyet 9 21,4

sinde Şişli’de ikamet eden tüm SSÇ’ların %26’sı ve Sa-
rıyer İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde Sarıyer’de 
ikamet eden tüm SSÇ’ların %28.6’sı yaşamını sürdür-
mektedir. SSÇ’ların yoğunluklu olarak ikamet ettiği ma-
halleler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Suç yeri ve suç türü arasındaki ilişki incelendiğinde 
suç türleri açısından suç yerlerinin [X(42,901)=113.7, 
p<.001] birbirlerinden anlamlı olarak farklılaştığı görül-
müştür. Bu sonuca göre, hırsızlık türevi suçların yoğun-
luklu olarak Fatih (n=92, %30.3), Şişli (n=55, %18.1), 
Beyoğlu (n=38, %12.5), Eyüp (n=30, %10) ve Beşiktaş 
(n=29, %9.5) ilçelerinde meydana geldiği görülmüştür. 
Uyuşturucularla ilgili suçların yoğunluklu olarak Fa-
tih (n=43, %27.2), Şişli (n=41, %26), Beyoğlu (n=34, 
%21.5), Bayrampaşa (n=12, %7.6) ilçelerinde meydana 
geldiği tespit edilmiştir. Mala zarar verme suçunun sıra-
sıyla Fatih (n=34, %26.6), Eyüp (n=20, %15.6), Beyoğlu 
(n=18, %14.1), Şişli (n=15, %11.7) ve Beşiktaş (n=13, 
%10.2) ilçelerinde meydana geldiği ortaya konmuştur. 
Dokunulmazlığı ihlal suçunun yoğunluklu olarak Fatih 
(n=36, %28.3), Şişli (n=20, %15.7), Beyoğlu (n=16, 
%12.6) ve Eyüp (n=15, %11.8) ilçelerinde meydana gel-
diği görülmüştür. Yaralama suçunun ise sırasıyla Fatih 
(n=28, %26), Sarıyer (n=18, %16.7), Beyoğlu (n=17, 
%15.7) ve Eyüp (n=17, %15.7) ilçelerinde meydana gel-
diği tespit edilmiştir.

Suç yeri ve ikamet adresi arasındaki ilişki incelendi-
ğinde, suç yeri ile ikamet yerinin birbirlerinden anlamlı 
olarak farklılık gösterdiği [X(35,446)=888.2, p<.001] be-
lirlenmiştir. Buna göre, SSÇ’ların diğer ilçelere nazaran 
kendi ikamet ettikleri ilçede daha fazla suça sürüklenmiş 
oldukları tespit edilmiştir. Suça sürüklenen çocuklardan 
Fatih ilçesinde ikamet edenlerin %91.3’ünün olay yeri-
nin kendi ilçe sınırlarında olduğu belirlenmiştir. Beyoğlu 

Tablo 3. Suç yeri – İkamet yeri ilişkisi
İkamet Yeri Fatih Beyoğlu Kağıthane Eyüp Şişli Sarıyer Beşiktaş Bayrampaşa Toplam
Fatih N 116 5 0 2 1 1 0 2 127

% 91.3 3.9 0 1.6 0.8 0.8 0 1.6
Beyoğlu N 6 47 4 3 22 1 6 1 90

% 6.7 52.2 4.4 3.3 24.4 1.1 6.7 1.1
Kağıthane N 3 5 35 1 23 3 6 0 76

% 3.9 6.6 46.1 1.3 30.3 3.9 7.9 0
Eyüp N 5 8 3 36 8 0 3 2 65

% 7.7 12.3 4.6 55.4 12.3 0 4.6 3.1
Şişli N 2 4 0 0 32 2 6 0 46

% 4.3 8.7 0 0 69.6 4.3 13 0
Sarıyer N 0 3 1 0 11 24 3 0 42

% 0 7.1 2.4 0 26.2 57.1 7.1 0

sinde ikamet eden tüm SSÇ’ların %12.6’sı bu mahalle-
dendir. Üçüncü sırada ise Eyüp İlçesine bağlı Defterdar 
Mahallesi yer almaktadır. Eyüp İlçesinde ikamet eden 
tüm SSÇ’ların %23’ü bu mahalledendir. Bunların dışında 
dikkat çekici olarak Şişli İlçesine bağlı Kuştepe Mahalle-
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(%52.2), Eyüp (%55.4), Sarıyer (%57.1) ve Şişli (%69.6) 
ilçelerinde ikamet eden SSÇ’ların yarısından fazlasının 
kendi ilçe sınırları içerisinde suça sürüklenmiş olduğu, 
Kâğıthane (%46.1) ilçesinde de bu oranın yarıya yakın 
olduğu görülmektedir (Tablo 3).

İkamet yeri ile suç türlerinin birbirlerinden anlam-
lı olarak farklılık gösterdiği [X(30,612)=87.8, p<.001] 
tespit edilmiştir. İkamet yeri ile suç türü arasındaki ilişki 
incelendiğinde hırsızlık türevi suçlara sürüklenmenin Fa-
tih (n=67, %22), Beyoğlu (n=61, %20.1) ve Kâğıthane 
(n=30, %9.9) ilçelerinde ikamet eden SSÇ’larda daha 
yoğun olduğu görülmüştür. Uyuşturucularla ilgili suçla-
ra sürüklenmenin Fatih (n=30, %19), Kâğıthane (n=23, 
%14.6), Eyüp (n=14, %8.9) ve Şişli (n=14, %8.9) ilçe-
lerinde ikamet eden SSÇ’larda daha yoğun olduğu tespit 
edilmiştir. Mala zarar verme suçunun sırasıyla Beyoğ-
lu (n=26, %20.3), Fatih (n=21, %16.4), Eyüp (n=15, 
%11.7) ilçelerinde ikamet eden SSÇ’larda daha yoğun 
olduğu ortaya konmuştur. Dokunulmazlığı ihlal suçuna 
sürüklenmenin Fatih (n=27, %21.3), Beyoğlu (n=17, 
%13.4) ve Eyüp (n=12, %9.4) ilçelerinde ikamet eden 

Tablo 4. Suç türü – İkamet yeri ilişkisi
İlçe Mahalle Hırsızlık Uyuşturucu Mala zarar verme Yaralama Dokunulmazlığı ihlal
Fatih

Nişanca 8 6 0 1 0

Yavuz Sultan 
Selim

6 2 3 4 4

Aksaray 2 3 1 3 0

Muhsine Hatun 6 2 1 0 1
Zeyrek 6 1 4 0 5

Beyoğlu
İstiklal 18 0 4 0 1
Yenişehir 8 2 2 1 3
Hacıahmet 6 1 1 0 0

Kağıthane
Sanayi 4 1 0 3 1
Telsizler 5 5 3 0 2

Eyüp
Defterdar 8 6 3 0 5
Ağaçlı 5 4 1 3 3

Şişli
Kuştepe 4 4 2 2 2
Yayla 5 3 1 0 1

Sarıyer

Çayırbaşı 11 1 2 0 10

Cumhuriyet 0 0 0 9 0

SSÇ’larda daha yoğun olduğu görülmüştür. Yaralama 
suçuna sürüklenmenin ise sırasıyla Fatih (n=22, %20.4), 
Sarıyer (n=18, %16.7) ve Eyüp (n=15, %13.9) ilçelerin-
de ikamet eden SSÇ’larda daha yoğun olduğu tespit edil-
miştir (Tablo 4).

Yaşanan mahalle ve suç türü arasındaki ilişki in-
celendiğinde, yaşanan mahalle ile suç türünün birbir-
lerinden anlamlı olarak farklılaştığı [X(45,178)=72.6, 
p<.05] görülmüştür. Beyoğlu İlçesine bağlı İstik-
lal Mahallesinde ikamet eden SSÇ’ların tamamının 
(n=18) hırsızlık türevi suçlara sürüklenmiş oldukları 
belirlenmiştir. Sarıyer İlçesine bağlı Cumhuriyet Ma-
hallesinde ikamet eden SSÇ’ların tamamının (n=9) ise 
yaralama suçuna sürüklenmiş oldukları tespit edilmiş-
tir. Yine Sarıyer İlçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesinde 
ikamet eden biri hariç diğer tüm SSÇ’ların (n=11) hır-
sızlık türevi suçlara sürüklenmiş oldukları, bir SSÇ’un 
ise uyuşturucularla ilgili suçlara karışmış olduğu görül-
müştür. Diğer mahallelerde ikamet eden SSÇ’ların ise 
farklı suç türlerinde dağılım gösterdikleri belirlenmiştir 
(Tablo 4).
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4. Tartışma ve Sonuç
Çocukların suça sürüklenmesinde çevresel nedenle-

rin, bireysel nedenlere göre daha etkili olduğu kabul edil-
mektedir (8, 9, 19). Çalışmamızda, bu çevresel faktörler-
den çocukların ikamet ettikleri yer, suça sürüklendikleri 
yer ve sürüklendikleri suç tipinin, suça sürüklenmeleri ile 
ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Araştırmamızda yer alan çocukların yaş ve cinsi-
yet dağılımına bakıldığında erkeklerin ve 15 – 18 yaş 
grubunun daha yoğun olduğu görülmektedir. Suça sü-
rüklenen çocukların sosyodemografik özellikleri ile 
ilgili Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmış olan ça-
lışmalarda benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür. 
Kütahya’da yapılan bir çalışmada SSÇ’ların %93’ünün 
erkek ve %66’sının 14–18 yaş arası olduğu (9), Adana’da 
yapılan bir başka çalışmada SSÇ’ların %96’sının erkek 
ve %78’inin 16–18 yaş arası olduğu (20), Hatay’da ya-
pılan bir diğer çalışmada SSÇ’ların %83’ünün erkek ve 
%76’sının 15–18 yaş arası olduğu (21) bulunmuştur. Bu 
bağlamda, bulguların literatür ile uyumlu olduğu görül-
mektedir.

Suça sürüklenen çocukların nüfusa kayıtlı olduğu yer-
ler incelendiğinde çocukların sadece %12’sinin İstanbul 
nüfusuna kayıtlı oldukları anlaşılmaktadır. Mevcut ça-
lışmaya benzer bir şekilde, İzmir Çocuk Mahkemesi’nin 
gerekçeli kararları incelenerek yapılan bir çalışmada (14) 
suça sürüklenen 3327 çocuğun %35.5’inin İzmir nüfusu-
na kayıtlı oldukları görülmektedir. İstanbul’un İzmir’den 
daha yoğun göç alan bir kent olduğu dikkate alındığında 
rakamlar arasındaki farklılık anlaşılır olmaktadır.

Sosyoekonomik problemlerin ortaya çıkardığı bir di-
ğer sonuç ise şiddet suçlarında görülen azalmaya karşın, 
mal varlığına karşı işlenen suçlarda ciddi artışlar görül-
mesidir (14). Suça sürüklenen çocukların sürüklendik-
leri suç tipine ilişkin yapılan çalışmalarda mal varlığı-
na yönelik suçların ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Adana’da suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılan bir 
çalışmada çocukların %70’inin (22), İzmir’de yapılan bir 
başka çalışmada çocukların %69’unun (14) mal varlığı-
na karşı suçlara sürüklenmiş oldukları tespit edilmiştir. 
Araştırmanın bulguları da SSÇ’ların en çok mal varlığına 
karşı suçlara yöneldiğini göstermektedir.

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapı-
lan çalışmalar çoğunlukla SSÇ’ların sosyodemografik 
özellikleri üzerinde durmaktadır (21, 23-26). Yaptığımız 
çalışmada suç yeri, suç türü ve ikamet yerinin beraber 
değerlendirilmesi ile bu değişkenler arasındaki ilişkiler 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bul-
gulardan yola çıkılarak İstanbul Adliyesi yargı çevresinde 
yer alan ilçelerden Fatih İlçesi, her suç türü için çocukla-
rın hem ikamet ettikleri hem de suça sürüklendikleri yer 

olarak en ön sırada yer almaktadır. Fatih İlçesi, eğitim se-
viyesinin düşük, genç nüfusun fazla, rekreatif amaçlı do-
natı alanlarının son derece yetersiz olduğu ve kötü yaşam 
standartları gibi özellikler sergileyen sosyal ve fiziksel 
köhneme bölgelerinin dikkat çektiği bir yerleşim birimi-
dir. İlçenin bu özelliklerinin suç dağılımı ve yoğunluğu-
nun fazlalığında etkili olduğu söylenebilir (18).

Yaşanılan mahalle düzeyinde incelendiğinde çocuk-
ların suça sürüklenmesinin en fazla yaşandığı yer Hacı 
Hüsrev Mahallesi olarak bilinen Beyoğlu İlçesine bağlı 
İstiklal Mahallesi’dir. Burada ikamet eden SSÇ’larda sa-
dece mal varlığına karşı suçlara yönelme olmasının, ma-
hallenin sosyoekonomik özellikleri ile son derece ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Yüksek işsizlik oranları nede-
niyle İstiklal mahallesinde yaşayan insanların yoksulluk 
ve yoksunluk seviyelerinin de yüksek olduğu; buna bağlı 
olarak çocukların eğitime erişme imkânlarının kısıtlı kal-
dığı bildirilmiştir. Eğitim eksikliği, meslek edinememe 
ve iş bilgisi ağının yetersiz oluşu ile birleşerek yasal iş 
fırsatlarına erişilememesine, hukuk ve sosyal normların 
dışında seçeneklere kaymaya ve suç davranışının orta-
ya çıkmasına sebep olmaktadır. İstiklal mahallesi her ne 
kadar şehrin merkezinde konumlanmış olsa da bölgede 
yaşayan insanların, kentten yalıtılmış bir topluluk olarak 
kalmaları dikkat çekicidir. İşsizlik, yoksulluk ve yalıtıl-
mışlık arasındaki döngü, toplumun birçok kesiminin bu 
bölgelere yönelik empati kurma arzusunun eksikliği ve 
güvenlik merkezli yaklaşımın güçlenmesi ile daha da 
sağlamlaşmaktadır. Öyle ki, bu döngü kuşaktan kuşağa 
aktarılmaktadır (27).

Çalışmanın tüm sonuçları, suça sürüklenmenin yük-
sek olduğu bölgelerin sosyoekonomik yapısına yönelik 
literatürden edinilen bilgilerle birlikte değerlendirildi-
ğinde çocukların suça sürüklenmesinin, sosyoekonomik 
düzeyi düşük bölgelerde/mahallelerde ve mal varlığına 
karşı suçlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmanın 
bulgularının, suç önleme çalışmalarına yardımcı olabil-
mesi temenni edilmektedir.

Çocukların suça sürüklenmesinde pek çok faktörün 
söz konusu olması suça sürüklenmenin önlenmesinin 
ceza adalet sisteminin sunmuş olduğu ve sadece çocuğa 
odaklanan yollarla mümkün olmadığının da bir gösterge-
sidir (10). Etkin bir önleme ancak tüm toplumun, sosyal 
kurumların ve siyasal otoritenin yüksek sorumluluk bilin-
ci ile davranması ve çevresel faktörlerin daha çok dikkate 
alınması ile mümkün olabilir (8).

 Elde ettiğimiz bulgular çocukların suça sürüklenme-
sinin önlenmesinde, suç oluştuktan sonra değil, oluşma-
dan önce gerekli müdahalelerin yapılması gerektiği görü-
şünü destekler niteliktedir. (10). Tonry ve Farrington (17) 
yaptıkları çalışmalar ile çocukların suça sürüklenmesi-
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nin önlenmesinde gelişimsel suç önleme programlarının 
önemi üzerinde durmaktadır. Bu programlar, çocuğun 
suça sürüklenmesinde aile, kişilik özellikleri, akran gru-
bu ve yaşanılan yer gibi koruyucu ve risk faktörlerinin 
doğru bir şekilde tespit edilmesinin yanı sıra sistematik 
bir şekilde etkin müdahaleler ile koruyucu faktörlerin 
güçlendirilmesini ve risk faktörlerinin etkisinin azaltıl-
masını içermektedir. Bu programların, diğer suç önleme 
yöntemlerinden en önemli farkı kişilerin yıllar içerisinde 
düzenli olarak takip edildiği uzunlamasına çalışmalarla 
desteklenmesidir (17).

Çalışmanın sonuçları göz önünde bulunduruldu-
ğunda, SSÇ’ların yoğunlukla ikamet ettiği yerleşim 
birimlerine suçu önleme kapsamında, standart prog-
ramlardan ziyade o bölge/ilçe/mahallenin dinamikleri 
ve ihtiyaçları çerçevesinde özelleşmiş programlar oluş-
turularak uygulanmasının önemi karşımıza çıkmak-
tadır. Ayrıca söz konusu programlar, çocuklar her yaş 
döneminde farklı bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal 
aşamalardan geçtikleri göz önüne alınarak düzenlenme-
lidir. Suç önleme programlarının geliştirilmesi esnasın-
da multidisipliner bir uzman kadrosunun yanı sıra yerel 
belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi o 
bölgede yaşayan insanlar ve en önemlisi çocuklar, hem 
hazırlanma hem de uygulama aşamasına mutlaka dâhil 
edilmelidir. Çocuk ve ailelerin yaşam kalitesini artır-
ma konusunda dünyadaki örneklere bakıldığında, yerel 
yönetimlerin merkezi yönetimlere göre daha aktif rol 
oynadığı görülmektedir (28). Dahası, uzunlamasına ça-
lışmalarla bu programların daha etkin hale getirilmesi 
hedeflenmelidir.
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Tek Yumurta İkizlerinin El Yazılarının Adli Belge İncelemesi Açısından 
Değerlendirilmesi
Evaluation of Handwritings of Identical Twins by Forensic Handwriting Principles
Behice Şeyda Türedi

Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van

ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Özet
Amaç: Adli bilimler alanında tek yumurta ikizleri ile ilgili dikkat 

çeken konulardan biri el yazılarıdır.
Bu araştırmada; tek yumurta ikizlerinin el yazılarının ne derece 

benzerliklerinin olduğunun tespit edilmesi, genetik benzerliklerin et-
kisinin adli belge inceleme açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” 
gönüllü yetişkin 100 ikize yazdırılmıştır. Yazılardaki “a, b, d, g, m, r, ş, 
u, v, y, z” harfler büyüteç ve cetvel yardımıyla incelenmiştir.

Bulgular: Analizleri yapılan değişken (ikizlerin cinsiyetleri, yaş-
ları, aynı meslekte bulunmaları, eğitim seviyelerinin aynı olması, aynı 
evde yaşama süreleri, yazıyı kullanma sıklıkları, yazı yazarken çifti ile 
aynı eli kullanmış olmaları) ile el yazılarının benzerlik oranları üzerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkları bulunmamıştır (p>0.05). 50 ikiz 
çiftin en fazla benzer olarak kullandığı harf “d” harfi olup (%56), en az 
benzer olarak kullandıkları harf “m” harfi (%14) olarak tespit edilmiştir. 
Kadın ikiz çiftlerin el yazılarının, erkek ikiz çiftlere göre daha fazla ben-
zerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Kadın ikizlerin el yazılarındaki ben-
zerlik oranları maksimum %90.9 minimum %0 iken; erkek ikizlerin el 
yazılarındaki benzerlik oranları maksimum: %54.54 minimum %0’dır.

Sonuç: Çalışmamızda el yazıları yüksek oranda benzerlik göster-
se bile iki el yazısının tamamen benzer olamayacağı bilimsel gerçeğini 
destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar el yazılarının kimliklen-
dirme çalışmalarında tanı koydurucu özellik taşıması açısından önem-
lidir.

Anahtar Kelimeler: Adli El Yazısı; El Yazı İncelemesi; El Yazısı 
Karşılaştırma Kriterleri; Tek Yumurta İkizleri.

Abstract
Objective: In the field of forensic science, one of the most note-

worthy topics about identical twins is hand writing.
In this study; It is aimed to determine the degree of similarity of 

the handwritings of the identical twins and to evaluate the effect of the 
genetic similarities in terms of examination of the judicial documents.

Materials and Methods: In our study; “Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi”- “Atatürk’s Speech to Youth” is printed on 100 voluntary 
adults. Letters “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z” were examined with the aid 
of a magnifying glass and ruler.

Results: There were no statistically significant differences in the 
similarity rates of the handwritten characters with the variables ana-
lyzed (gender of twins, age, occupation of the same profession, same 
level of education, residence time in the same household, frequency of 
use of writing, (p>0.05). The letter “d” (56%) used by 50 twin pairs was 
used as the most similar letter, and the letter “m” (14%) was used as the 
least similar letter. It has been found that the handwritings of female 
couples show more similarity than male couples. The similarity rates of 
female twins in their handwriting were 90.9% maximum, minimum 0%; 
The similarity ratios of the male twins to the handwriting maximum: 
54.54%, minimum 0%. 

Conclusion: Even though the handwriting is highly similar in our 
work, we have achieved results that support the scientific truth that the 
two handwriting cannot be quite similar. The results are important in 
terms of diagnostic features in the identification of handwritings.

Keywords: Forensic Handwriting; Handwriting Comparison Crite-
ria; Handwriting Examination; Identical Twins.
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1. Giriş
El yazısı beynimizin istemsizce denetlediği el, kol, 

parmak, eklem ve adalelerin kalemi yönlendirmesi ile 
oluşan düşüncelerimizin grafiksel bir ifadesidir. Yüzmek, 
bisiklete binmek, yemek yemek vb. gibi yazı yazmak da 

şartlı bir reflekstir (1). Yedi notadan sonsuz beste yap-
mak, yine sınırlı sayıda renkle sayısını bilemediğimiz 
kadar tablo ve resim yapmak mümkündür. Adli belge 
incelemelerinde dikkat edilmesi gereken husus alfabeyi 
oluşturan harflerin sayısı sınırlı olmasına rağmen; aynı 
harflerin farklı yazarlar tarafından farklı icra edilebil-
mesidir. Adli belge inceleme uzmanı yazının benzerlik/
benzemezlik özelliğini ortaya koymalıdır (2). Her yazı 
bir hareket izi taşır ve belli bir yazı olgunluğuna ulaşmış 
bulunan herkes yazısını diğerlerinden ayıran kişisel bir 
yazıya sahiptir (3). Amerikan Adli Belge İnceleme Uz-
manları Derneği (American Board of Forensic Document 
Examiners, ABFDE) tarafından yapılan bir araştırmaya 
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göre günümüzde incelenen belgelerle ilgili hatalı rapor 
yazma oranı yüzde 4,3 gibi oldukça düşük orandadır 
(4). Farklı ülke ve bölgelerde yapılan araştırmalar mev-
cut hata paylarının daha da düşürülebilmesi için harca-
nan teknolojik ve eğitsel çabaların ifadesidir (5). Yazma 
eylemi küçük yaşta başlayan öğrenme ve uygulama dö-
nemi sonrası zamanla şekillenen en son artık sabitleşti 
denildiğinde bile sürekli küçük değişimlere açık olan 
bir mekanizmadır. Bu nedenle iyi bir adli belge incele-
me uzmanı el yazısının şekillenmesinde önem arz eden 
durumlardan olabildiğince haberdar olmalıdır. Ancak bu 
farkındalık sayesinde gördüğü değişiklikleri ve farklılık-
ları sağlıklı yorumlayıp değerlendirebilir (6). Adli belge 
inceleme uzmanı, belgelerle ilgili araştırılan gerçeklerin 
ortaya çıkması hususunda uzmanlaşmış ve gerekli dona-
nıma sahip kişidir. Bir belge inceleme uzmanının sadece 
el yazısı, makine yazısı üzerinde uzmanlaşması yeterli 
olmayıp aynı zamanda tahrifatlı belgeler, mürekkep ve 
kâğıt analizi, sahtecilik ve bunların hazırlanmasında kul-
lanılan tüm teknik tertibat hakkında bilgili olması gerekir 
ve elde ettiği bilgileri yorumlayabilmesi gerekmektedir 
(7). Günümüzde teknolojik gelişmelerin ve bilgiye ulaşa-
bilme yolunda atılan adımların adli bilimlerde kullanılan 
tespit yöntemlerini teknolojik bakımdan zenginleştir-
mektedir. Fakat bunun yanı sıra suç amaçlı girişimlerin 
ve yazı geliştirme yöntemlerinin de teknolojik temelini 
sürekli geliştirdiği bilinmektedir Böylesi bir durum, adli 
bilimler açısından el yazısını tanımanın ve kişisel bilgiler 
eşliğinde yorumlayabilmenin suça karşı alınacak tedbir-
lerin geliştirilmesinde taşıdığı işlevi bir kez daha gözler 
önüne sermektedir.

Günümüzde kullandığımız alfabede Türkçede bulu-
nan seslere göre düzenlenmiş 29 harf bulunmaktadır. La-
tin alfabesinde olduğu gibi Türk alfabesinde de her harf 
birer küçük ve büyük yazım şekli ile ifade edilir. Bu sem-
boller büyük ve küçük harfler olarak adlandırılır. Küçük 
ve büyük harfler okunuş itibariyle tümüyle aynı olmakla 
birlikte yazılış olarak çoğunluğu farklı özellikler göster-
mektedir (8).

Temel olarak bireysel el yazısı karakteristikleri;
•	 Çizgi kalitesi – yazarın yazma yeteneğine bağlı bir 

özelliktir,
•	 Kelime ve harflerin birbiriyle olan mesafeleri,
•	 Harflerin genişlik, boyut ve birbirleri ile olan oran-

tısal ilişkileri,
•	 Kalem kaldırma ve ayrılmaları,
•	 Temas çizgileri ve bağlantı noktaları,
•	 Başlama ve bitiş çizgileri,
•	 Alışılmamış harf formasyonları,
•	 Eğim,

•	 Yatay düzlemle ilişkisi,
•	 Harflerin yapılışındaki artistik hareketler veya süs-

leme biçimleri,
•	 Noktalama veya işaretleme alışkanlıkları ve biçim-

leri şeklinde sıralanabilir (9).

Tek yumurta ikizleri tıp literatüründe demonozigotik 
ikizler olarak da adlandırılmakta ve babadan gelen bir 
sperm ile anneden gelen bir yumurtanın birleşmesi sonu-
cu döllenmiş tek yumurtadan oluşurlar. Zigotun belli bir 
süre sonra ikiye ayrılması neticesinde iki farklı embriyo 
gelişmeye başlar ve bu bölünme tek yumurta ikiz gebe-
liğe yol açar (10). Tek yumurta ikizlerinin bire bir aynı 
genetik, sosyolojik, psikolojik ya da biyolojik özellikleri 
göstermediği gerçeği çoğunlukla fiziksel koşulların de-
ğişkenliği ile yakından ilintilidir (11). Hem çevresel hem 
epigenetik araştırma bulguları doğrulamaktadır ki, tek 
yumurta ikizleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt 
edebilmek için ikiz bireylere yönelik kişisel değerlendir-
meler yapmak gerekmektedir (12).

İkiz çiftlerde, el yazısını oluşturan karakterlerin ve 
kelimelerin ilişkisi ile yazının şekli ve stili birbirine çok 
benzer niteliktedir. Fakat aynı zamanda her bir ikiz bireyin 
el yazısında ayırt edici özellikler yer almaktadır. Her ne 
kadar ikiz çiftlerin el yazıları arasında yüksek oranda bir 
benzerlik söz konusu olsa da, bu tür ayırt edici özellikler 
kişisel el yazısını belirleyen temel unsurlar olarak karşımı-
za çıkmaktadır (13). İkizlerin el yazısının ayırt edilebilme-
si için yıllar süren araştırmalar sonucunda günümüzdeki 
bilgi seviyesine ulaşılmış, çeşitli teknikler geliştirilmiş ve 
el yazısı örnekleri üzerinde uygulanabilirlikleri geliştiril-
miştir. Böylelikle özellikle adli bilimler açısından ikizlerin 
el yazısını ayırt etme kabiliyeti önemli ölçüde etkinleştiril-
miştir. Her ne kadar çalışmalar neticesinde ikizlerin el ya-
zısını ayırt etmenin daha karmaşık bir süreç olduğu gerçe-
ği ile karşılaşılsa da adli yazı tanıma süreçlerinin farklı bi-
leşenler üzerinden uygulanılarak ve teknolojik ekipmanlar 
kullanılarak ikiz el yazısı tanımlamasında başarılı sonuçlar 
alındığı bildirilmektedir (14). Çalışmamızda; farklı kişile-
rin yazdığı yazıların aynı olamayacağı bilimsel gerçeğin-
den hareketle, tek yumurta ikizlerinin el yazılarının birbir-
leri ile ne derece benzerlikler gösterdiğinin tespit edilmesi, 
genetik benzerliklerin el yazıları üzerinde herhangi bir ayı-
rıcı unsur olup olmadığının araştırılması, cinsiyetin yazılar 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. Gereç ve Yöntem
Çalışma Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’nun 

22.02.2016 tarih ve 85434274-050.04.04/13476 sayılı 
izni kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evreni 
ülkemizdeki 18 yaş üzeri gönüllü tüm tek yumurta ikiz-
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leri olacak şeklinde belirlenmiş olup, ikizler toplumun ta-
mamına orantılı bir şekilde dağılmadığından kota örnek-
leme yöntemi kullanılmıştır. Tek yumurta ikizlerine ulaş-
mak için Ankara ilinden başlanılmış ve çalışmaya katılan 
ikizlerden de yardımlar alınarak çevrelerindeki ikizlere 
ulaşılmıştır. Gönüllü olan 18 yaş ve üzeri, en az ortaokul 
mezunu, sağlıklı tek yumurta ikizleri gönüllü katılım for-
munu okuyarak imzalamışlardır. Çalışmanın amacına uy-
gun bazı değişkenler sınıflandırılarak bir anket formu ha-
zırlanmıştır. Hazırlanan bu form “cinsiyet, yaş, dominant 
olarak kullanılan el, öğrenim durumu, meslek, günlük 
hayatta yazıyı kullanma derecesi, ikizi ile olan birliktelik 
süreleri ve yazı yazmayı etkileyecek herhangi bir hasta-
lık geçirip geçirmediği” bilgilerini içermektedir. Gönüllü 
tek yumurta ikizi katılımcılar küçük ve büyük harf içeren 
yaklaşık 180 kelime ve 1380 harften oluşan “Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesi” metnini çizgili/çizgisiz beyaz kâğıda 
mavi ya da siyah tükenmez kalem ile yazmışlardır. Alın-
mış olan el yazı örneklerinden incelemeye uygun olan 50 
çift ikiz tarafından yazılan toplamda 100 adet el yazısı ör-
neği incelemeye alınmıştır. Araştırma Kriminalistik yük-
sek lisans tezi olarak araştırmacı ile beraber 14 yıllık adli 
tıp uzmanı, 3 yıllık adli belge inceleme sertifika sahibi 
olan öğretim üyesi eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalış-
ma, gerekli kaynakların toplanması, sağlıklı gönüllülerin 
örnek el yazılarının alınması, alınan el yazı örneklerinin 
incelenerek değerlendirmeler yapılması ile aşamalar ha-
linde devam etmiş ve tamamlanmıştır. 

El yazılarındaki harflerin tersimlerini, başlama ve bi-
tiş güzergâhlarını, kalem kaldırma sayılarını, yapılış yön-
leri ve özelliklerini değerlendirmede maksimum 3x bü-
yütme gücüne sahip, 6 diyoptri ve 1,97”/50 mm mercek 
çapında 6 LED ışıklı pil ile çalışan el büyüteci kullanıl-
mıştır. Harflerin boyutlarının karşılaştırılması için ayrıca 
30 mm’lik hatve cetveli kullanılmıştır. Metin içerisindeki 
seçilen harfler büyüteç ile incelenerek, ikiz eşinin el ya-
zısı ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmada tek yumur-
ta ikizlerinin el yazılarını karşılaştırmak için tersimleri 
açısından farklılık gösterebilecek, ayırt ediciliği yüksek 
olduğu belirlenmiş (7,15) harflerden “a, b, d, g, m, r, ş, 
u, v, y, z” harfleri üzerinden karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Örneklerde kullanılan harflerin tersimleri, kaç el hare-
keti ile yapıldıkları, hangi noktada başlayıp sonlandığı 
ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılarak harflerdeki ben-
zerlik ve benzemezlikler saptanmıştır. Görsel inceleme 
ve karşılaştırmalardan elde edilen verilerin istatistiksel 
analizleri SPSS 20.0 programı kullanılarak yapılmıştır. 
Araştırma hipotezlerinin istatistiksel analiz testinde veri 
tiplerine uygun olarak ki-kare testi kullanılmıştır. İki sı-
nıflama değişkeni arasında ilişki olup olmadığını test et-
mek için kullanılan ki-kare testi analizinde değişkenlerin 

p değeri hesaplanmıştır. Bu çalışmada 1. tip hata olan 
α değeri 0.05 olarak kabul edilmiş olup (sosyal alanda 
yapılan çalışmalarda kabul görmüş bir değerdir), ki-kare 
testi sonucu çıkan p değeri ile karşılaştırılarak sonuçlar 
yorumlanmıştır.

3. Bulgular
Tek yumurta ikizlerine yazdırılmış olan büyük ve kü-

çük harf içeren yazı metnindeki harfler şekil özellikleri-
ne göre incelenerek ikizlere ait bulgular tespit edilmiştir. 
Demografik özellikleri ve anket formuna eklenen bilgiler 
doğrultusunda elde edilen veriler sınıflandırılarak oranlar 
ve sayılar hesaplanmıştır.

İkizlerin yaş grupları dağılımı Grafik 1 ve Grafik 2’de 
sunulmuştur. Çalışmaya katılan gönüllü tek yumurta ikiz-
lerinde minimum yaş 18 maksimum yaş 52’dir. 50 çift 
ikizin yaş ortalaması 31 (sd=9.591) olarak hesaplanmış-
tır. İkizlerin eğitim seviyeleri Grafik 3 ve Grafik 4’te su-
nulmuştur.

Grafik 1. İkizlerin yaş grup dağılımları (erkek)

Grafik 2. İkizlerin yaş grup dağılımları (kadın)

Grafik 3. İkizlerin eğitim seviyeleri (erkek)

YAŞ GRUPLARI
(ERKEK İKİZÇİFTLERİN)

YAŞ GRUPLARI
(KADIN İKİZÇİFTLERİN)

EĞİTİM SEVİYELERİ
(ERKEK)
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Grafik 4. İkizlerin eğitim seviyeleri (kadın)

El yazısı örnekleri alınan 50 erkek ikizin 45’i (%90) 
aktif olarak sağ elini kullanırken 5’i (%10) sol elini kul-
lanmaktadır. 50 kadın ikizin 48’i (%96) aktif olarak sağ 
elini kullanırken 2’si (%4) sol elini kullanmaktadır. Yazı 
yazarken ikizi ile aynı eli kullanan 44 (%88) ikiz, farklı 
eli kullanan 6 (%12) ikiz olduğu belirlenmiştir. 25 erkek 
ikiz çiftten 14’ü (%56) 8-20 yıl, 6’sı (%24) 21-25 yıl, 5’i 
(%20) 26-42 yıl ikizi ile aynı evde yaşadıklarını ifade et-
mişlerdir. 25 kadın ikizden 13’ü (%52) 8-20 yıl, 8’i (%32) 
21-25 yıl, 4’ü (%16) 26-42 yıl ikizi ile aynı evde yaşadık-
larını ifade etmişlerdir. 50 ikiz çiftin aynı evde birlikte ya-
şama sürelerine bakıldığında minimum 8 yıl, maksimum 
42 yıl olup ortalaması 20 (sd=5,919) yıl olarak hesaplan-
mıştır. 25 erkek ikiz çiftten 16’sı (%64) ilkokulda aynı 
öğretmenden eğitim aldığını, 9’u (%36) ise farklı ilkokul 
öğretmeninden eğitim aldığını belirtmiştir. 25 kadın ikiz 
çiftten 15’i (%60) ilkokulda aynı öğretmenden eğitim al-
dığını, 10’u (%40) ise farklı ilkokul öğretmeninden eğitim 
aldığını belirtmiştir. 50 ikiz çiftten 31’i (%62) ilkokulda 
aynı öğretmenden eğitim alırken, 19’unun (%38) ise fark-
lı ilkokul öğretmeninden eğitim aldığı saptanmıştır. 50 
erkek ikiz çiftin günlük hayatta yazıyı kullanma miktarı 

6’sında (%12) çok sık (30 cümle ve daha fazla), 3’ünde 
(%6) oldukça sık (11-30 cümle), 18’inde (%36) orta sık 
(5-10 cümle), 13’ünde (%26) az (11-30 kelime), 10’unda 
(%20) ise çok az (1-10 kelime) şeklinde sınıflandırılmış-
tır. 50 kadın ikizin günlük hayatta yazıyı kullanma miktarı 
10’unda (%20) çok sık (30 cümle ve üzeri), 4’ünde (%8) 
oldukça sık (11-30 cümle), 28’inde (%56) orta sık (5-10 
cümle), 3’ünde (%6) az (11-30 kelime), 5’inde (%10) ise 
çok az (1-10 kelime) şeklinde sınıflandırılmıştır.

Tek yumurta ikizlerine yazdırılan metin içerisindeki 
harfler, harflerin yapılış özellikleri, harfin kaç harekette 
tamamlandığı, kalem kaldırma sayısı, hareket yönü ve 
başlangıç noktası dikkate alınarak yapılan mikroskobik 
incelemelere göre 11 harf üzerinden yapılan değerlendir-
melerden elde edilen verilerde ortalama benzerlik oranı 
%35.63 olup standart sapma 21.71 olarak hesaplanmıştır. 
El yazılarındaki benzerlik oranlarında en yüksek benzer-
lik oranı %90.90 iken en düşük benzerlik oranı %0’dır. 
50 çift tek yumurta ikizinin yazmış olduğu el yazılarından 
seçtiğimiz örnek 2 çift ikizinin el yazılarındaki “a, b, d, 
g, m, r, ş, u, v, y, z” harflerinin benzerlik sayıları ve oran-
ları, harflerden bazılarının başlangıç ve bitiş noktalarının 
tersimleri verilen 2 ikiz çiftine ait bulgular tablo 1.1., 1,2. 
1.3., 2.1., 2.2., 2.3.’te gösterilmiştir.

1. İkiz Çift
İkizlerin yazmış oldukları metinlerdeki harfler kar-

şılaştırıldığında hiçbir harfte benzerlik gözlemlenmemiş 
olup, “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z” harfler üzerinden hesap-
lanan benzerlik oranı %0 olarak tespit edilmiştir (Tablo 
1.1.). Çiftlerin kullanmış oldukları bazı harflerin yapılış-
ları Tablo 1.2. ve Tablo 1.3.’te gösterilmiştir.

Tablo 1.1. 1. İkiz çiftin el yazılarındaki “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z” harflerinin benzerlik oranları
a b d g m r ş u v y z

TOPLAM YÜZDE (%)
(ikiz çiftlerin sayısı)

1. İKİZ ÇİFT
1A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1B

Tablo 1.2. 1. İkiz çiftin el yazılarındaki “g” harfleri
“g” Harfi Harfin Yapılış Şekli

İkiz-A
Harf, siyah ok ile belirtilen noktada başlatılarak, “s” şeklinde 
devam ettirilmiş olup, tek el hareketi ile yeşil ok ile belirtilen 
noktada sonlandırılmıştır.

İkiz-B
Harf, siyah ok ile belirtilen noktada başlatılarak, harfin gövdesi 
tamamlandıktan sonra tek el hareketi ile harfin kuyruğu yapılarak 
yeşil ok ile belirtilen noktada sonlandırılmıştır.
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Tablo 1.3. 1. İkiz çiftin el yazılarındaki “ş” harfleri
“ş” Harfi Harfin Yapılış Şekli

İkiz-A
Harf, siyah ok ile belirtilen noktada başlatılmış olup, devam 
ettirilerek ikinci el hareketi ile harften bağımsız bir bölgede 
küçük bir çizgi yapılarak sonlandırılmıştır.

İkiz-B

Harf, siyah ok ile belirtilen noktada başlatılarak tek el 
hareketi ile devam ettirilerek yeşil ok ile belirtilen noktada 
sonlandırılmıştır.

Tablo 2.1. 2. İkiz çiftin el yazılarındaki “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z” harflerinin benzerlik oranları
a b d g m r ş u v y z

TOPLAM YÜZDE (%)
(ikiz çiftlerin sayısı)

2. İKİZ ÇİFT
2A

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90.90
2B

2. İkiz Çift
İkizlerin yazmış oldukları metinlerdeki harfler karşı-

laştırıldığında “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z” harflerinden “b, 
d, g, m, r, ş, u, v, y, z” harflerinde benzerlikler gözlemlen-
miş olup, 11 harf üzerinden hesaplanan benzerlik oranı 
%90.90 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2.1.). İkiz çiftlerin 
kullanmış oldukları bazı harflerin yapılışları Tablo 2.2. ve 
Tablo 2.3.’te gösterilmiştir.

Cinsiyete göre (p=0.119, p>0.05), yaş gruplarına göre 
(p=0.497, p>0.05), meslek gruplarına göre (p=0.281, 
p>0.05), eğitim seviyesi gruplarına göre (p=0.940, 
p>0.05), ilkokul öğretmenleri ile (p=0.60, p>0.05), aynı 
evde yaşama süreleri ile (p=0.121, p>0.05), yazıyı kul-
lanma sıklıkları ile (p=0.640, p>0.05) ve yazı yazarken 
çiftlerin aynı eli kullanmaları ile (p=0.264, p>0.05) el 
yazılarının benzerlik oranları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmamıştır. 25 erkek ikiz çifte tek 
tek yazdırılan metinde, her bireyin yazısı kendi ikiz çifti 
ile karşılaştırılmak suretiyle “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, 
z” harfleri incelenmiştir. İncelenen bu harflerin yapılış ve 
boyutları bakımından en fazla benzerlik gösteren harfin 
“d” harfi olduğu gözlemlenmiş olup, 13 ikiz çift (%52) 
bu harfi benzer şekilde kullanmıştır. En az benzerlik gös-
teren harf ise “m ve g” harfleri olup, bu harfleri 2 ikiz 
çiftin (%8) benzer şekilde kullandığı tespit edilmiştir. 25 
kadın ikiz çifte tek tek yazdırılan metinde, her bireyin ya-
zısı kendi ikiz çifti ile karşılaştırılmak suretiyle “a, b, d, g, 
m, r, ş, u, v, y, z” harfleri incelenmiştir. İncelenen bu harf-
lerin yapılış ve boyutları bakımından en fazla benzerlik 
gösteren harfin “r” harfi olduğu gözlemlenmiş olup, 17 

ikiz çift (%68) bu harfi benzer şekilde kullanmıştır. En az 
benzerlik gösteren harf ise “m” harfi olup, bu harfi 5 ikiz 
çiftin (%20) benzer şekilde kullandığı tespit edilmiştir. 25 
ikiz çift kadın ve 25 ikiz çift erkekten oluşan toplamda 
50 ikiz çiftin yazmış olduğu metinde, tersimleri açısından 
daha çok farklılık gösterebilir olarak belirlediğimiz “a, b, 
d, g, m, r, ş, u, v, y, z” harfleri çiftlerin yazılarında ince-
lendiğinde harflerin yapılış ve boyutları bakımından en 
fazla benzerlik gösteren harf “d” harfi olup, 28 çift (%56) 
bu harfi benzer şekilde kullanmıştır. En az benzerlik gös-
teren harf olan “m” harfini ise 7 ikiz çiftin (%14) benzer 
şekilde kullandığı tespit edilmiştir.

4. Tartışma ve Sonuç
Genetik açıdan birçok benzer özellik gösteren tek 

yumurta ikizleri adli bilimler açısından ilgi konusu ol-
muş ve üzerinde oldukça fazla araştırmalar yapılmıştır. 
El yazıları üzerinde yapılan bazı çalışmalar bulunmakla 
birlikte geniş çaplı araştırmaların bulunmaması ikizlerin 
el yazılarının ne derece benzer olduğu, farklı iki kişiye ait 
el yazısından farklarının olabileceği/olmayacağı ile ilgili 
olarak merak uyandırmıştır. Bilindiği üzere tek yumurta 
ikizlerinin genetik özellikleri birbirine benzerdir. Çalış-
mamızda tek yumurta ikizlerinin benzer genetik kodlara 
sahip olmalarının el yazılarının benzerliklerinde etkisinin 
ne derece olduğu, ikiz olmayan iki kardeşten farklı olarak 
ortak yaşam ve sürelerinin fazla olmasının el yazısının 
benzer kullanımındaki etkileri gözlenmeye çalışılmıştır. 
Farklı iki kişiye ait iki el yazısının tamamen aynı olama-
yacağı bilimsel gerçeğinin ikizlerin el yazıları üzerinde 
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de etkisinin miktarının belirlenmesi, yazı ile ilişkili kri-
minal bir olayda şüpheli kişilerin tek yumurta ikizi varsa 
adaletin doğru tecelli etmesi açısından, elde ettiğimiz ve-
rilerin incelemeye dahil edilip edilemeyeceği ile ilgili bir 
fikir oluşturması hedeflenmiştir.

El yazılarını incelediğimiz 50 ikiz çiftten hiçbir çiftin 
el yazısında %100 benzerlikler gözlenmemiş olup, 5 ikiz 
çiftin (%10) el yazılarındaki benzerlik oranı %0 olarak 
tespit edilmiştir. SPSS 20.0 programı kullanılarak yapı-
lan hesaplamalarda el yazılarının benzerlik ortalaması 
%35.63 olup, standart sapması 21.71 olarak hesaplanmış-
tır. Bu nedenle ikizlerin el yazılarında yüksek oranda ben-
zerlikler saptansa da tamamıyla benzediği söylenemez.

Adli belge inceleme, el yazısı ile ilgili temel bilimsel 
gerçekler üzerine kurulmuştur. İlk ve en temel bilimsel 
gerçek, iki bireyin el yazısının birbiriyle tamamen aynı 
olamayacağı, ikinci önemli gerçek ise el yazısında kulla-
nılan bazı harflerin diğerlerine kıyasla daha fazla değiş-
ken karakteristik özelliğe sahip olmaları ve bu bağlamda 
diğer harflere göre daha fazla benzemezlik içermeleridir 
(16). İkizler üzerinde yapılan çalışmamızda, diğer harf-

lere göre benzemezlik özelliği daha fazla olan 11 harf 
üzerinden bir karşılaştırma yapılmış olup, ilk ve en temel 
bilimsel gerçek olarak bahsedilen “iki bireyin el yazısının 
tamamen aynı olamayacağı” görüşü ile uyumlu sonuçlara 
ulaşılmıştır. Bu durumda ikizlerin benzer genetik kodlara 
sahip olmalarının, el yazısının benzerlik göstermesi üze-
rinde tek başına etkisinin olmadığı tespit edilerek, harfle-
rin benzemezlik özelliğinin ikiz olan bireylerin el yazıları 
için de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Cinsiyetin el yazılarının benzerlik oranları üzerinde-
ki etkisi incelendiğinde; 25 çift kadın ve 25 çift erkek 
ikizin ortalama el yazı benzerlik oranları kadın çiftlerde 
%44.36, erkek çiftlerde ise %26.18 olarak hesaplanmıştır. 
Erkek ikiz çiftlerin el yazılarındaki en yüksek benzerlik 
oranı %54.54 iken, 4 (%16) erkek çiftin el yazılarının 
benzerlik oranı %0 olarak tespit edilmiştir. Yapılan ana-
liz sonucunda cinsiyetin el yazılarının benzerlik oranları 
üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunma-
mıştır (p=0.119, p>0.05). Ancak kadın çiftlerde en yük-
sek benzerlik oranının %90.90 olması ve sadece 1 (%4) 
kadın çiftin el yazılarının benzerlik oranının %0 olarak 

Tablo 2. 2. 2.İkiz çiftin el yazılarındaki “z” harfleri
“z” Harfi Harfin Yapılış Şekli

İkiz-A
Harf, siyah ok belirtilen noktada başlatılmış olup, eğimler verilerek 
devam ettirilerek, tek el hareketi ile yeşil ok ile belirtilen noktada 
sonlandırılmıştır.

İkiz-B
27.Çift İkiz-B’nin kullanmış olduğu “z” harfi, İkiz-A’nın kullanmış 
olduğu “z” harfi ile yapılışları bakımından benzerlik göstermektedir

Tablo 2.3. 2. İkiz çiftin el yazılarındaki “g” harfleri
“g” Harfi Harfin Yapılış Şekli

İkiz-A
Harf, siyah ok ile belirtilen noktada başlatılarak, harfin gövdesi 
tamamlandıktan sonra tek el hareketi ile harfin kuyruğu 
yapılarak yeşil ok ile belirtilen noktada sonlandırılmıştır.

İkiz-B
27.Çift İkiz-B’nin kullanmış olduğu “g” harfi, İkiz-A’nın 
kullanmış olduğu “g” harfi ile yapılışları bakımından benzerlik 
göstermektedir
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hesaplanması, cinsiyetin el yazıları üzerinde etkili olabi-
leceğini ve kadın çiftlerin el yazılarının erkek çiftlerin el 
yazılarına oranla daha fazla benzerlik gösterdiği yönünde 
değerlendirilmiştir.

Fourier yönteminin geçerliliğini inceleyen bir çalış-
mada a, d, o ve q harflerinin benzerliği tespit etme ba-
kımından önem derecesi incelenmiştir. İlk aşamada bu 
karakterlerin ayırt edici gücü tespit edilmiş ve d harfi en 
güçlü ayırt edici parametre olarak yüzde 82.4 oranıyla te-
yit edilmiştir (17). Çalışmamızda ikizlerin en çok benzer 
olarak kullandığı harfler sırası ile “d, b, v, y-z, u, a, ş, g, 
m” şeklinde tespit edilmiş olup, ikiz çiftlerin kullanmış 
oldukları harflerden; harflerin yapılış ve boyutları bakı-
mından en fazla benzerlik gösteren harfin “d” harfi ol-
duğu saptanmış ve 28 ikiz çiftin (%56) bu harfi benzer 
şekilde kullandığı saptanmıştır. İncelememizde “d” har-
finin ayırt edici gücü en düşük harf olarak tespit edilmesi 
ile literatürden farklı bir sonuç elde edilmiştir. En az ben-
zerlik gösteren harf ise “m” harfi olup, 7 çiftin (%14) bu 
harfi benzer şekilde kullandığı tespit edilmiştir. 

Srihari ve ark. (2008) tarafından yapılan benzer bir 
çalışmada incelenen 206 ikiz çiftinin el yazısının ayırt 
edilmesi amaçlanmış, elde edilen sonuçlar ikiz olmayan 
bireylerin el yazısıyla karşılaştırılmıştır. Araştırmanın so-
nucunda, ikiz çiftlerin el yazısı birbirinden ayırt edilebil-
miş ancak oransal başarı düzeyi ikiz olmayanların el ya-
zısına kıyasla daha düşük seviyede olduğu bildirilmiştir 
(18). İncelenen metin içerisinde “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, 
z” harflerinin çiftler içinde kullanımındaki benzerlikler; 
erkek ikiz çiftlerde, kadın ikiz çiftlere oranla daha az gö-
rülmüş olup, ikiz erkek çiftlerin en çok benzer kullandık-
ları harfler sırası ile “d, v-z, y-r-b, v, a, ş, g-m” iken, ikiz 
kadın çiftlerde bu sıra şu şekildedir; “r, b-d, v, y, z-u, a, 
ş, g, m’. Her iki karşılaştırmada da en az benzer olarak 
“m” harfi kullanılmış olup, “m” harfi ikizlerin kullandığı 
harflerden benzemezlik özelliği en yüksek olan harf ola-
rak tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler, 
Shari ve ark.nın çalışması ile uyumlu bulunmuştur.

İkizlerin yaş gruplarının el yazılarının benzerlik 
oranları ile yapılan karşılaştırmalarımızda her aralıkta 
değişken sonuçlar gözlemlenmiş olup analiz sonucunda 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir 
(p=0.497, p>0.05).

İkizlerin aynı mesleği yapıyor olması ile el yazılarının 
benzerlik oranları arasındaki ilişki incelendiğinde, farklı 
meslekte olan 5 (%10) ikiz çiftin el yazılarındaki en dü-
şük benzerlik oranı %0 olarak hesaplanmış ve farklı mes-
lekte olan ikizlerin el yazılarının benzerlik oranlarının en 
yüksek %81.81 olduğu gözlenmiştir. Aynı mesleği yapan 
ikizlerin el yazılarındaki benzerlik oranları incelendiğin-
de en düşük benzerliğin %18.18 en yüksek benzerliğin 

ise %90.90 olduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan 
anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p=0.281, p>0.05). 

İkizlerin eğitim seviyelerinin aynı düzeyde olması ile 
el yazılarının benzerlik oranları arasındaki ilişkiyi incele-
diğimizde eğitim seviyeleri farklı olan ikizlerin, el yazı-
larındaki en yüksek benzerlik oranı %63.63’tür. Bu oran 
eğitim seviyeleri aynı olan ikizlerde %90.90’a kadar çık-
maktadır. Yapılan analizlerde istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık bulunmamıştır (p=0.940, p>0.05).

Çalışmamızda bir başka incelenen değişken verimiz 
ise çiftlerin aynı ilkokul öğretmeninden eğitim almış ol-
malarıdır. Kişide yazı karakterleri öğrencinin ilkokul öğ-
retmeninin kullandığı harfleri şekil olarak taklit etmesiyle 
başlar. Bu sebeple aynı öğretmenden eğitim alan öğren-
cilerin el yazılarında benzer karakterlerin olma ihtimali 
daha yüksek olduğu düşünülebilir. 50 ikiz çiftin verilerine 
bakıldığında 31 (%62) ikiz çiftin aynı ilkokul öğretme-
ninden eğitim aldıkları, 19 (%38) ikiz çiftin ise farklı il-
kokul öğretmenlerinden eğitim aldıkları tespit edilmiştir. 
Elde edilen verileri incelediğimizde el yazıları benzerlik 
oranları %54.54 ile %90.90 arasında olan ikiz çiftlerin 
hepsinin ilkokul öğretmenlerinin aynı olduğu, el yazı 
benzerlik oranları %54.54’ün altında olan çiftlerin ise il-
kokul öğretmenlerinin aynı ve farklı olarak değişkenlik 
gösterdiği görülmüştür. Farklı ilkokul öğretmenine mey-
lin azalmasıyla el yazılarının benzerlik oranlarının artışı-
nın olması ve p değerinin 0.60 tespit edilmesiyle analizin 
anlamlıya yakın olduğu görülmüşse de bu karşılaştırma-
da istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır 
(p=0.60, p>0.05).

İkizlerin el yazılarının benzerlik oranları ile ikizlerin 
aynı evde yaşama sürelerini incelediğimizde ikizlerin bir-
likte yaşama süreleri 8-20 yıl, 21-25 yıl, 26-42 yıl şek-
linde üç sınıfa ayrılmıştır. 8-20 yıl aralığında aynı evde 
yaşamış olan ikizlerin el yazılarının benzerlik oranlarına 
bakıldığında en yüksek oran %54.54, 21-25 yıl aralığında 
aynı evde yaşamış ikizlerin el yazılarının benzerlik oran-
larına bakıldığında en yüksek oran %81.81 ve 26-42 yıl 
aralığında aynı evde yaşamış olan ikizlerin el yazılarının 
benzerlik oranları ise en yüksek %90.90 olarak tespit 
edilmiştir. Bu durumda ikizlerin aynı evde yaşama süre-
leri arttıkça el yazılarının benzerlik oranlarında da sıralı 
bir artışın olduğu gözlenmiştir. Ancak yapılan analiz so-
nucunda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanma-
mıştır (p=0.121, p>0.05).

Yazma eylemi küçük yaşlardan itibaren başlayan öğ-
renme ve uygulama safhasının yıllar içerisinde birçok 
aşamayı geçerek tamamladığı bir süreçtir. Ancak artık 
mükemmele ulaştı denildiğinde bile sürekli küçük deği-
şimlere açıktır. Bu nedenle iyi bir adli belge inceleme uz-
manının el yazısının şekillenmesinde etkili olan etken ve 
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süreçlerden olabildiğince haberdar olması gereklidir (19). 
Kişiye özgü olan tersim tarzı, taklit edilmesi en zor pa-
rametrelerdendir. Beyindeki yazı merkezlerini etkileyen 
olağandışı bir durum söz konusu olmadıkça tersim tarzı 
değişikliğe uğramaz. İstemli olarak değiştirilmeye çalı-
şılsa da devamlı olması mümkün değildir. Düşüncelerin 
bir bakıma resmedilişi olan bu unsur adli belge incele-
melerinde en önemli kriterlerin başında gelmektedir (6). 
El yazılarının benzerlik oranlarında, ikizlerin yazıyı aynı 
sıklıkta kullanmaları ve aynı eli kullanmaları arasındaki 
ilişki incelendiğinde herhangi bir ayırıcı unsur gözlenme-
miştir. Bu durumda yazının kullanılma sıklığında standart 
bir değişimin olmamasının, kişide yazı karakterlerinin 
oturmasından kaynaklanmaktadır. Dominant olarak kul-
lanılan elin el yazılarının benzerlik oranları üzerinde bir 
etkisinin tespit edilememesinde küçük yaşlardan itibaren 
dominant olarak kullanılan elin değişmemesi ve yazı ka-
rakterinin bu elde oturmasıyla ilişkilidir. Yapılan analiz-
lerde ikizlerin el yazılarının benzerlik oranları üzerinde, 
ikizlerin yazıyı aynı sıklıkta kullanmalarının ve ikizlerin 
yazı yazarken aynı eli kullanmalarının istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılıkları bulunmamıştır (p=0.640, p<0.05), 
(p=0.264, p>0.05).

Yazının öğrenilmesi iradeli kazanım usulüyle ger-
çekleşmektedir. Bunun en yalın şekli algılanan örneğin 
taklit edilmesidir. Kişiler harf konstrüksiyon tekniğini 
ne şekilde öğrenmişlerse hayatları boyunca genellikle 
aynı şekilde uygularlar. Öğrenme tekniği kişilerin el ya-
zılarının özelliklerini belirleyen önemli bir unsur ise de 
kişiler kendi yazılarını geliştirirler. Yazıları her özelli-
ği ile aynı olan iki farklı kişinin bulunması imkânsızdır 
(20). Genel şekil yönünden incelenen tüm parametreler 
göz önüne alındığında, ikiz olmayan bireylerin el yazıla-
rı arasında yapılan karşılaştırmalarda elde edilen sonuç 
iki el yazısının tamamen aynı olamayacağı ve harflerin 
benzemezlik özelliğinin ikiz olan bireylerin el yazıları 
içinde geçerli olduğudur. Tıpkı tek yumurta ikizlerinin 
tamamen benzer oldukları kanısının yanlışlığı ispat edil-
diği ve parmak izlerinin birbirinden farklı olduğu bilim-
sel gerçeği gibi, el yazılarında da bu yönde bir özellik 
göstererek, kısmi ya da azımsanmayacak benzerlikler 
saptansa da yazıların birbirinden farklı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

El yazısı incelemeleri adli bilimler açısından iki kişi-
nin el yazısının birbirinden ayırt edilebilmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Birbirine çok benzediği düşü-
nülen iki farklı el yazısının bile bir el yazısı inceleme uz-
manı tarafından incelendiğinde farklılıklar içerdiği görü-
lür. Adli boyutuyla incelenen bu yazıların, adli mercilere 
intikal ettiği durumlarda suçlunun tespiti açısından önem 
arz eder. İncelenecek yazılarda titiz ve bilinçli bir çalışma 

yürütülür. Bu durumdaki ilk aşama incelenecek belgele-
rin korunmasından başlamaktadır. Çalışmamızda tek yu-
murta ikizlerine ait elde edilen bu bulgularda olası adli bir 
vakada incelemeciye yardımcı nitelik taşıması açısından 
değer katmaktadır.

Adli kimliklendirmelerde şekil özelliklerine göre de-
ğerlendirilen harflerin başlangıç ve bitiş noktaları tespit 
edilmesi, tespit edilen bu noktaların hareket yönü, baş-
langıç ve bitiş özellikleri, kalem kaldırma sayıları, harfin 
kaç harekette tamamlandığı gibi karşılaştırmalara göre 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Adaletin tecelli etme-
si muhtemel bir vakada da yapılan bu değerlendirmeler 
uzman kişinin taklit ya da bilinçli değiştirme ile yazılan 
yazıları incelemesiyle sonuca ulaşır. Herhangi iki yazı 
karşılaştırılırken ne derece benzerliklerin olduğu tespit 
edilir. Çalışmamızda el yazı örneklerini aldığımız 50 çift 
tek yumurta ikizinin kendi çiftinin el yazısıyla ne dere-
ce benzerlikler gösterdiği ve benzerlik/benzemezliklere 
hangi faktörlerin etkisi olabileceği üzerinde inceleme-
ler yapılmıştır. İkizlerin cinsiyetlerinin, yaşlarının, aynı 
meslekte bulunmalarının, eğitim seviyelerinin aynı ol-
masının, aynı evde yaşama sürelerinin, yazıyı kullanma 
sıklıklarının, yazı yazarken çifti ile aynı eli kullanmış 
olmalarının ikizlerin el yazılarının benzerlik oranlarına 
etkileri üzerinde çalışılmıştır. İkizlerin çifti ile yapılan bu 
karşılaştırmalarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkla-
rın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak ikizlerin yazıla-
rının birebir aynı olmadığı bilimsel gerçeğine ulaşılmış 
olması ve yazılardan kimliklendirme çalışmasında tanı 
koydurucu özellikler de olması adli bilimler alanında çok 
önemli bir yere işaret etmektedir. El yazısı karşılaştırma-
larında, daha fazla benzemezlik özelliği gösteren harfle-
rin incelenmesinin yanı sıra sonucu desteklemek adına 
kalan harflerde incelenerek, yazı bir bütün olarak değer-
lendirilmelidir.

İkizlerin el yazılarında kullanılan harf karakterlerinin, 
kelime ilişkilerinin, yazı şekillerinin ve stillerinin birbiri-
ne benzer nitelikte olduğu görülmüştür. Elde edilen veri-
lerde ortalama benzerlik oranı %35.63 olup standart sap-
ma 21.71 olarak hesaplanmıştır. Değerlendirilen harfler 
üzerinden tespit edilen en yüksek benzerlik oranı %90.90 
iken en düşük benzerlik oranı ise %0’dır. İkizlerinin el 
yazılarında yüksek oranda benzerlikler tespit edilmiş 
olsa da ayırt edici özelliklerin olduğu saptanmıştır. El ya-
zılarında %100 benzerliklerin bulunmadığı tespit edilmiş 
olup, iki bireyin el yazılarının tamamen aynı olamayaca-
ğı ilkesinin ikizlerin el yazıları içinde geçerli olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. Bu tür ayırt edici özelliklerin kişisel 
el yazısını belirleyen temel unsurlar olduğu, her bireyin 
kullandığı kendine özgü bir yazı karakterinin olmasından 
kaynaklandığı bilinmektedir.
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Özet
Amaç: Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 

bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik 
ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümüdür. Yurtdışında 
siber zorbalıkla ilgili olarak çoğunlukla anket tipi sınıflama ya da sıra-
lama türü ölçme araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu araştırmanın 
amacı, Stewart ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ‘Cyberbull-
ying Questionnaire’ anketinin Türkçe uyarlamasını yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 2015 yılında İstanbul ili Pendik il-
çesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 adet devlet ve 2 adet özel 
okulda gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş okulların 9, 10, 11 ve 12. sınıfların-
da öğrenim gören 633 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Sosyodemografik Bilgi Formu 
ve “Siber Zorbalık Ölçeği yüz yüze uygulama şekliyle kullanılmıştır. 
Elde edilen bulgular SPSS sürüm 21 istatistik programı ile analiz edil-
miştir.

Bulgular: Geçerlilik-güvenirlik testleri olarak “Faktör Analizi” ve 
“Cronbach Alpha” katsayıları hesaplanmıştır. Faktör analizi sonrası top-
lam 13 maddeden oluşan ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı crα=.87 
olarak hesaplanmıştır. Faktörlerin iç tutarlılık katsayıları ise birinci 
faktör için crα=.85 ve ikinci faktör için crα=.74 olarak hesaplanmıştır. 
Siber Zorbalık Ölçeğinden alınan toplam puanlarla internet ortamında 
başka çocuklar tarafından rahatsız edilme ve etme şiddeti arasındaki 
ilişki (r=0,48) pozitif yönde anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe’ye uyarlanmış ve uygulana-
bilir, iç tutarlığı yüksek bir ölçek olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık; Ergen; Çocuk.

Abstract
Objective: Cyberbullying is all of technically or relationally en-

damaging behaviors that are exhibited to an individual or a group, a spe-
cific or a legal entity by using information and communication technol-
ogies. It is observed questionnaire type of classification or sorting type 
of measuring tools are mostly used in terms of cyberbullying abroad. 
The aim of the study is to make Turkish adaptation of ‘Cyberbullying 
Questionnaire’ that is developed by Stewart at al.

Materials and Methods: This survey is carried out in 5 public 
and 2 private schools depended on the Ministry of Education in Pendik 
district of Istanbul city. 633 students who study in 9th, 10th, 11th and 
12th grades of the chosen schools construct the sample of the study. In 
the research, Socio-demographic Information Form and Cyberbullying 
Scale are used as data collection tool through face to face application. 
The findings obtained are analyzed via SPSS 21 statistical software.

Results: The coefficients of “Factor Analysis” and “Cronbach Al-
pha” are calculated as validity-reliability tests. After factor analysis, co-
efficient of total internal consistency of the scale consisted of 13 items 
is calculated as crα=.87. The coefficients of the factors’ internal consist-
ency are calculated as crα=.85 for the first factor and crα=.74 for the 
second one. With the total scores gathered from Cyberbullying Scale, 
the relationship between severity of being disturbed by other children 
and disturbing other children in the internet environment is found posi-
tively (r=0,48) meaningful.

Conclusion: Cyberbullying Scale, which has adapted to Turkish is 
evaluated as applicable and has high internal consistency.

Keywords: Cyberbullying; Adolescent; Child.
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1. Giriş
Okullarda karşılaşılan zorbaca davranışlar, önemli bir 

konu olarak çalışmalarda sıklıkla işlenmektedir. Akran 
zorbalığını saldırganlığın bir alt boyutu olarak ele almak 
mümkündür. Literatürde, geleneksel zorbalık, okul zorbalı-
ğı ya da akran zorbalığı gibi kavramlar ile anılmaktadır (1).

Son yıllarda okullarda görülen zorbalık davranışı tek-
nolojinin ilerlemesi ve gençler arasında yaygın olarak 

kullanılması ile form değiştirmiştir. Teknolojiyi kullana-
rak gerçekleştirilen zorbalık davranışı, öğrenciler arasın-
da ‘siber zorbalık’ (cyber bullying) adı verilen yeni bir 
zorbalık türünü ortaya çıkarmıştır (2).

Literatürde siber zorbalık; cep telefonu, e-posta, an-
lık mesajlaşma, web sitesinde kişileri karalamak için 
anketler düzenleme gibi elektronik iletişim teknoloji-
lerinin kullanımı yoluyla, bir kişi ya da grup tarafından 
başkalarına zarar vermek niyetiyle kasten, tekrar edici 
bir şekilde, düşmanca davranışlar göstermek olarak ta-
nımlanmaktadır (3). Diğer tanımlara bakıldığında, siber 
zorbalık; kasıtlı ve süreklilik arz ederek, teknolojik araç-
ları kullanarak bir birey ya da grubun zarar görmesini 
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içermekte, bilgisayar ve cep telefonlarının kullanılarak 
kurbanlara sürekli ve istemli olarak zarar verme davranışı 
olarak tanımlamaktadır (4,5).

Öğrencilerin siber zorbalık hakkında farkındalık ka-
zanmaları, baş etme becerilerini geliştirmeleri, teknolo-
jiyi daha bilinçli kullanmaları açısından siber zorbalıkla 
ilgili çalışmalar önem arz etmektedir.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve iletişim araçlarının 
çeşitliliğinin artması ile birlikte özellikle ergenlerin sos-
yal medyada kişisel paylaşımlarını bilinçsiz bir şekilde 
yaptıkları görülmektedir. Kontrolsüz bir şekilde yapılan 
bu paylaşımlar ergenlerin mağdur olmasına zemin hazır-
lamaktadır (6).

Siber zorbalık; dışlama, taklit etme, tehdit etme, par-
lama, hilekarlık, gizlilikleri ortaya çıkarma, iftira atma 
şekillerinde görülebilir (7).

Siber zorbalığa uğrayan ergenlerin büyük bir çoğun-
luğunda zorbalığın sonucu olarak bazı psikolojik etkiler 
ortaya çıkmaktadır. Mağdurlar; öfke, korku, utanç, suç-
lama, kaygı, üzüntü, depresif duygular, nefret, aşağılan-
mışlık hissi, intikam duygusu gibi psikolojik ve okul 
başarısızlığı, devamsızlık gibi akademik etkilere maruz 
kalmaktadırlar (8,9).

Literatür incelendiğinde siber zorbalığın ölçülme-
sinde çoğunlukla anket ve ölçeklerin kullanıldığı görül-
mektedir (10,11). Çalışmalarda kullanılmak üzere alanda 
geliştirilen ölçek sayısının sınırlı sayıda olduğu görül-
mektedir.

Yurt dışında kullanılan çalışma araçlarına bakıldığın-
da çoğunlukla anket tipi sınıflama ve sıralama tarzında 
ölçme araçlarının kullanıldığı görülmektedir.

Ülkemizde de benzer durum söz konusudur. Son yıl-
larda Ayas ve Horzum (2010) ve Topçu ve Erdur-Baker’in 
(2010) likert tip ölçme araçları geliştirdikleri görülmüştür 
(2,12).

 Sahada kullanılacak ölçme araçlarının zenginliğinin 
çalışmalara uygulama açısından ışık tutacağı düşünül-
mektedir. Bu araştırmanın amacı Stewart ve arkadaşları 
(2014) tarafından geliştirilen ‘Cyberbullying Scale’ ölçe-
ğinin Türkçe uyarlama çalışmasını yapmak ve bu uyarla-
manın ilk uygulamasını gerçekleştirmektir (13).

2. Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada ‘Cyberbullying Scale’ ölçeğinin Türkçe 

uyarlaması yapılmıştır. Öncelikle ölçeği geliştiren araş-
tırmacılardan Regan W. Stewart’dan ölçeğin Türk diline 
adaptasyonu için elektronik posta yoluyla gerekli izin 
alınmıştır. Daha sonra ölçeğin İngilizce’den Türkçe’ye 
çevirisi öncelikle araştırmacı tarafından yapılmıştır. Son-
rasında iki İngiliz dil bilimci tarafından ve İngilizce dilini 
iyi bilen bir psikolog tarafından İngilizce’den Türkçe’ye 

çeviriler yapılmıştır. Başka bir İngiliz dil bilimci tarafın-
dan ise Türkçe ’den İngilizce’ ye tekrar çeviri yapılmıştır. 
Elde edilen çeviri özgün formlar ile karşılaştırılarak İngi-
lizce diline hakim olan bir adli bilimler uzmanı, iki adli 
tıp uzmanı ve dilbilimci ile görüşülerek uygun düzeltme-
ler yapılmıştır.

Sonrasında İstanbul Üniversitesi Etik Kurul’undan 
83045809/64.01/02 sayılı karar ve İstanbul Valiliği, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünden 59090411/20/2993175 sa-
yılı karar ile ölçeğin son halini okullarda uygulamak üze-
re gerekli izinler alınmıştır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin 
doğrultusunda araştırmanın evrenini Pendik ilçesine bağ-
lı liseler oluşturmaktadır. Rastgele yöntem ile seçilmiş 
Milli Eğitime bağlı 2 özel (1 Anadolu Lisesi, 1 Anado-
lu Meslek Lisesi) 5 devlet (2 Anadolu Lisesi, 2 Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu Meslek Lisesi) okulundan 
oluşan 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 14-18 
yaş grubu 633 öğrenci çalışmanın örneklemini oluştur-
maktadır.

Çalışmaya, yaş ortalaması =16,05 olan n=322 kız öğ-
renci, yaş ortalaması =16,28 olan n=311 erkek öğrenci 
katılmıştır. Öğrencilerin toplam yaş ortalamaları =16,16 
olarak bulunmuştur.

Bu çalışmada veri toplama araçları olarak araştırmacı 
tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Stewart ve 
arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen ve araştırmacı 
tarafından Türkçe diline çevrilmiş Siber Zorbalık Ölçeği 
araştırmacı tarafından dağıtılarak yaklaşık 30 dk. gibi bir 
sürede kullanılmıştır.

Siber zorbalık ölçeği geçerlik güvenirlik çalışmaları 
SPSS sürüm 21 (Statistical Package for Social Sciences) 
programı ile yürütülmüştür.

Geçerlik güvenirlik analizleri madde toplam puan 
korelasyonları, faktör analizleri, iç tutarlık analizi, ölçüt 
bağımlı güvenirlik analizi yapılmıştır.

Demografik değişkenlere göre ölçekten alınan puan-
ların karşılaştırıldığı bağımsız örneklem T-testi yapılmış-
tır. Kullanılan ölçeklerle ilgili detaylı bilgi aşağıda sunul-
muştur.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırla-
nan, 27 sorudan oluşan, katılımcıların sosyodemografik 
durumlarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır.

Siber Zorbalık Ölçeği: Regan W. Stewart, Christopher 
F. Drescher, Danielle J. Maack, Chad Ebesutani ve John 
Young (2014) tarafından geliştirilmiş ölçek siber zorba 
davranışlarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Toplam ölçek 2’si çoktan seçmeli 14’ü likert tip ol-
mak üzere 16 sorudan oluşmaktadır. İlk iki soru sanal 
ortamda kişinin herhangi birini e-posta, video, mesaj vb. 
gibi araçlar ile rahatsız edip etmediğini sorarken ikinci 
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soruda kişinin bu yollarla rahatsız edilip edilmediğini 
içermektedir. Geriye kalan 14 soruda ise kişinin siber 
zorbalığa maruz kalma durumu ölçülmektedir. Katılımcı-
lar likert tipte olan sorulara “Hiç, Neredeyse hiç, Bazen, 
Hemen hemen her zaman, Her zaman” skalası üzerinden 
yanıt vermektedirler. Ölçeğin puanlamasında; Hiç=1, Ne-
redeyse hiç=2 Bazen=3 Hemen hemen her zaman=4 Her 
zaman=5 olarak puanlanmaktadır.

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması aynı araştır-
macılar tarafından yapılmış, ölçekte yer alan ilk 2 soru 
ayrı tutulmuştur. Geçerliği ve güvenirliği yüksek ölçek 
olarak bulunmuştur (12).

3. Bulgular
Araştırmaya; 9,10,11 ve 12. sınıflara devam eden, yaş 

ortalamaları =16,16 olan 322 kız ve 311 erkek öğrenci 
katılmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik Bulguları: İlk olarak ölçekte 
yer alan maddeler, madde toplam korelasyonu ile iliş-
kisinin değerlendirilmesi amacıyla madde analizine tabi 
tutulmuş, ardından faktör analizleri ve güvenirlik için iç 
tutarlılık analizleri, geçerlilik için ise ölçüt bağımlı geçer-
lik analizi yürütülmüştür.

Madde Analizi: Orijinal formu toplam 14 maddeden 
oluşan Siber Zorbalık Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik ana-
lizlerine geçmeden önce, ölçekte yer alan her bir madde, 
ölçeğin toplam puanı ile korelasyonunun değerlendiril-
mesi amacıyla madde analizine tabi tutulmuştur. Analiz 
sonuçlarına göre, tüm maddelerin toplam puan ile olan 
ilişkilerinin [r=0,52; p<0,01(SZÖ16)] ile [r=0,72; p<0,01 
(SZÖ5)] arasında değiştiği görülmüştür. Tüm maddelerin 
toplam puan ile korelasyonlarının r=0,20’nin üzerinde ol-
duğu tespit edildiğinden (Tablo 1) ölçekteki hiçbir madde 
çıkarılmadan faktör analizine geçilmiştir.

Faktör Analizi: Madde toplam puan korelasyonu her 
bir ifade için r=0,20’nin üzerinde olduğunda Siber Zorba-
lık Ölçeğinin 14 maddesinin hepsi oblik döndürmeli temel 
bileşenler analizine tabi tutulmuştur (KMO=.92; Bartlett 
Testi= 3127,179, p<.001). Analiz sonucunda varyansın 
%49,80’ini açıklayan, 14 maddeli ve öz değeri 1’in üze-
rinde iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin orijinal 
formunun tek faktörden oluştuğu, Türkçe formunda ise 
soruların iki faktör altında toplandığı görülmüştür.

Faktör analizi sonrasında maddelerin faktörlere göre 
dağılımı incelendiğinde ölçekte, “Güvenliğinizi tehdit 

eden yazılı ya da online (çevrimiçi) mesaj alır mısınız?” 
ifadesinin yer aldığı 7. maddenin iki faktörde de değer 
aldığı ancak, iki faktörde aldığı değerleri arasındaki far-
kın 0,1’den az olduğu görüldüğünden bu ifade ölçekten 
çıkartılmıştır.

Ölçeğin 7. maddesi ölçekten çıkartıldıktan sonra 
geriye kalan 13 madde yine oblik döndürmeli temel bi-
leşenler analizine tabi tutulmuştur (KMO=.91; Bartlett 
Testi= 2851,087, p<.001). Analiz sonucunda varyansın 
%50,71’ini açıklayan 13 maddeli ve öz değeri 1’in üzerin-
de iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin orijinal for-
munun tek faktörden oluştuğu, Türkçe formunda ise soru-
ların iki faktör altında toplandığı görülmüştür (Tablo 13).

Birinci faktör altında toplanan, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
ve 16. maddelerin varyansın %41,18’ini açıkladığı, an-
lamsal olarak da duygusal zarar görme ve aşağılanmaya 
işaret ettikleri; ikinci faktör altında toplanan, 3, 4, 5, 6 ve 
12. maddelerin varyansın %9,53’ünü açıkladığı, anlamsal 
olarak da dışlanma ve şiddete işaret ettikleri bulunmuştur.

Güvenirlik Analizi: Faktör analizi sonrası toplam 13 
maddeden oluşan ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı 
crα=.87 olarak hesaplanmıştır. Faktörlerin iç tutarlılık 
katsayıları ise birinci faktör için crα=.85 ve ikinci faktör 
için crα=.74 olarak hesaplanmıştır. Kız çocukları için öl-
çeğin toplam iç tutarlık katsayısı crα=.86; birinci faktör 
için crα=.82 ve ikinci faktör için crα=.76 hesaplanmıştır. 
Erkek çocukları için ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı 
crα=.87; birinci faktör için crα=.87 ve ikinci faktör için 
crα=.76 hesaplanmıştır (Tablo 2).

Ölçüt Bağımlı Geçerlik Analizi: Ölçeğin ölçüt bağım-
lı geçerliğinin sınanması amacıyla Siber Zorbalık Ölçe-
ğinden alınan puanlar, internet ortamında başka çocuklar 
tarafından rahatsız edilme ortam yaygınlığı ve internet 
ortamında başka çocukları rahatsız etme ortam yaygınlığı 
arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 1. Siber Zorbalık Ölçeği Maddelerinin Toplam Puan İle Spearman Korelasyon Katsayıları
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Top .60 .54 .72 .65 .57 .64 .61 .57 .56 .69 .60 .55 .53 .52
p<0.01

Tablo 2. Siber Zorbalık Ölçeği ve Alt Ölçeklerinin 
Cinsiyete Göre İç Tutarlılık Katsayıları
Siber Zorbalık 
Ölçeği

Kız crα Erkek crα Cronbach 
Alpha

Toplam Puan 0,861 0,870 0,869
Faktör 1 0,822 0,868 0,853
Faktör 2 0,760 0,757 0,738
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İnternet ortamında başka çocukları rahatsız etme ve 
başka çocuklar tarafından rahatsız edilme ortam yaygın-
lığı ölçümleri, ölçeğin birinci ve ikinci sorularına verilen 
yanıtların toplam puanları alınarak hesaplanmıştır. Ölçe-
ğin orijinal çalışmalarında da bu iki soru ölçeğin diğer 
maddelerinden ayrı tutulmuş, faktör analizine dahil edil-
memiş, ölçekte bilgi amaçlı yer almış sorulardır.

Siber Zorbalık Ölçeği ve alt boyutlarının, internet or-
tamında başka çocuklar tarafından rahatsız edilme ortam 
yaygınlığı ve internet ortamında başka çocukları rahatsız 
etme ortam yaygınlığı arasındaki ilişkisi incelendiğinde, 
Siber Zorbalık Ölçeğinden alınan toplam puanlarla inter-
net ortamında başka çocuklar tarafından rahatsız edilme 
ortam yaygınlığı arasındaki ilişki (r=0,50) pozitif yönde 
anlamlı bulunmuştur (Tablo 3).

Tablo 3. Siber Zorbalık Ölçeğinin Ölçüt Bağımlı 
Geçerlik Analizlerine İlişkin Spearman Korelasyon 
Katsayıları

Rahatsız Edilme Rahatsız Etme
r p r p

Faktör 1 0,447 0,000 0,317 0,000
Faktör 2 0,445 0,000 0,299 0,000
SZÖ Toplam Puan 0,496 0,000 0,377 0,000

p<0,01

4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Stewart ve arkadaşları (2014) tarafın-

dan geliştirilen siber zorbalık yapma ve mağdur olma 
konularını içeren Siber Zorbalık Ölçeğinin Türkçe uyar-
lamasının yapılması ve bu uyarlamanın ilk uygulamasını 
gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Çalışmanın örneklemine bakıldığında farklı cinsiyet-
lerin neredeyse eşit miktarda bulunduğu, yaş ortalamala-
rının birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Bu durum, 
gruplar arasında yaş ya da cinsiyetin orantısız dağılım-
larından kaynaklanan farklılıkların görülmesine engel 
olmaktadır.

Araştırma bulgularının geçerlik güvenirlik analizleri 
olarak, madde analizi, faktör analizi yapılmıştır. Güvenir-
lik için iç tutarlık analizleri, geçerlik için ise ölçüt bağım-
lı geçerlik analizi yapılmıştır.

Siber zorbalık ölçeği faktör analizi sonucu 2 faktörlü 
bir yapı elde edilmiştir. Bir soru ölçekten çıkarılmış ve 
geçerlik, güvenirlik analizlerine dahil edilmemiştir.

Ölçeğin ilk sorusunda yer alan rahatsız etme (zorbalık 
yapma) ve rahatsız edilme (mağdur olma) şiddet ile ölçek 
toplam puanı arasında pozitif yönde ilişki bulunmuş, öl-
çüt bağımlı geçerlik analizi yapılmıştır.

Ölçeğin iç tutarlılık ve güvenirliğinin göstergesi olan 
Cronbach alfa katsayısı 0,86 bulunmuştur. Ölçeğin ori-
jinal formunda ise iç tutarlık katsayısı 0,94 olarak bu-
lunmuştur. Aradaki farkın nedeni dil ile ilgili farklılıklar 
olabileceği gibi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeviriye 
müdahalesi de olabilir.

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre Siber Zor-
balık Ölçeği güvenilirlik ve geçerliliğe sahip, Türkçe ola-
rak uygulanabilir bir ölçektir.

Literatür incelendiğinde, 2010 yılında Ayas ve Hor-
zum tarafından ‘Sanal Zorba/Kurban Ölçeği’ geliştirildi-
ği görülmüştür. Ölçek iki bölümden oluşmakta kurban ve 
zorbayı ölçmektedir. İçerik olarak, “sanal ortamda cinsel 
zorbalık”, “sanal ortamda engelleme ve zarar verme”, 
“sanal ortamda söylenti çıkarma” bölümlerinden oluş-
maktadır. Ölçek içerik olarak engelleme, zarar verme, 
söylenti çıkarma bölümleri ile ölçeğimizin içeriği ile ben-
zerlikler gösterirken, ölçeğimizde cinsel içerikli soruların 
bulunmayışı ve ‘Sanal Zorba/Kurban’ ölçeğinin yalnızca 
6. 7. ve 8. sınıflara uygulanabilirliği açısından ölçeğimiz 
ile farklılık göstermektedir (2).

 2012 yılında Arıcak ve arkadaşları tarafından ‘Siber 
Mağduriyet Ölçeği’ ve ‘Siber Zorbalık Ölçeği’ ayrı ayrı 
geliştirilmiştir. Bir ölçek yalnızca mağduriyeti ölçerken, 
diğer ölçek sadece zorbalığı ölçmektedir. Bizim ölçeği-
mizin içeriğinde mağduriyet ve zorbalık birlikte ele alın-
mıştır (6,14).

2013 yılında ise Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından 
‘Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği’ geliştirilmiş-
tir. Ölçeğin amacı, öğrencilerin siber zorbalık duyarlılı-
ğını ölçmektir. Duyarlılık ile kastedilen öğrencilerin siber 
zorbalık içeren hareket, teknolojik aletlerin kullanımı ve 
bu tarzdaki tehditler konusundaki farkındalıklarıdır (15).

Araştırmada kullanılan ölçekler İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü izni alarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda 
kullandığımız ‘Siber Zorbalık Ölçeği’ Türkçe diline çev-
rilerek kullanılmıştır. Bu noktada Milli Eğitim Müdürlü-
ğü çeviri içinde bulunan kelimelere müdahale etmiş ve 
ölçekte kullanılması istenilmeyen kelimeler çevirmenler 
ile tekrar uyarlanıp en uygun düzeltmeler yapılmıştır. Bu 
bağlamda, ‘zorbalık’ kelimesi ‘rahatsız etme’, ‘saldırı ve 
dövme’ kelimeleri ‘fiziksel olarak incitme’, ‘lakap takma, 
alay etme, küfretme’ kelimeleri ‘kötü söz’ olarak değişti-
rilmiştir. Ayrıca ölçekte yer alan Facebook, Twitter gibi 
sosyal medya isimleri ve Second Life, Sims gibi oyun 
isimleri reklam içerdiği gerekçesi ile ölçekten tamamen 
çıkarttırılmış yerlerine sosyal medya ve sanal oyunlar 
ibareleri kullanılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin süresi uza-
dığı için çalışmamızda yapmayı düşündüğümüz re-test 
uygulaması gerçekleştirilememiştir.
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İlerde yapılacak çalışmalarda re-test uygulaması ve 
siber zorbalık ölçeği ile birlikte ek ölçeklerde kullanı-
labilir. Çalışmamız yaşları 14 ile 18 arasında değişen 
lise öğrencileri yapılmıştır. Daha küçük yaş grubun-
daki çocukların da teknolojiyi kullandığını düşündü-
ğümüzde ileride yapılacak çalışmalar 14 yaş altındaki 
ilköğretim ikinci kademe öğrencilerini kapsayabilir. 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müdahale ettiği haliyle 
kullanmak durumunda kaldığımız ölçeğin, yapılacak 
diğer çalışmalarda asıl çeviriye sadık ve müdahale 
edilmemiş hali ile kullanılmasının daha sağlıklı olduğu 
düşünülmektedir.

Ölçek analizinde ortaya çıkan iki faktörün içerik ba-
kımından birbirine çok yakın anlamlar içerdiğinden siber 
zorbalık ölçeğinin alt boyutlara göre değil, toplam puana 
göre kullanılması gerekmektedir.

“Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiş-
tir. Proje numarası 22774.”
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ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Özet
Amaç: Adli yaş tayini özellikle çocuklar ve genç erişkinler başta 

olmak üzere cezai ve sivil hakların belirlenmesinde çok önemlidir. Gü-
nümüze kadar tanımlanan ve güvenilirliği ve geçerliliği kabul edilmiş 
metotlar olsa da özellikle radyasyon maruziyetine dayalı etik tartışma-
lar önemlidir. Son yıllarda kişileri radyasyon maruziyetinden koruyan 
manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanımı denenmektedir. Bu 
çalışmanın amacı distal radial epifizin MR ile analizinin yaş tahmininde 
kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 12-20 yaş grubuna ait 198 el bi-
leği MR retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda daha 
önce Dvorak tarafından profesyonel sporcuların değerlendirmesinde 
kullanılan distal radial epifiz MR değerlendirme yöntemi kullanıl-
mıştır.

Bulgular: Tespit edilen ilk görülme yaşları kadınlarda evre 2 de 13, 
evre 3 ve 4 de 14, evre 5 de 15 ve evre 6 da 16 yaştır. Erkeklerde ise evre 
2 ve 3 de 14, evre 4’te 15, evre 5 ve 6’da 16 yaştır.

Sonuç: Distal radius epifizinin Dvorak metodu ile analizi non-
iyonize bir yöntem olarak 13-16 yaşlarda ilk görülme yaşları açısından 
başarılı olmakla birlikte 17 ve 18 yaşlar için çalışma popülasyonumuzda 
veri sunamamıştır. Gerek yöntemin gerekse çalışma popülasyonlarının 
genişletildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yaş Tayini; Distal Radial Epifiz; Manyetik 
Rezo nans Görüntüleme.

Abstract
Objective: Determining forensic age is very important in legal and 

civil rights cases, particularly in those involving children and young 
adults. Although methods for performing such estimates have been de-
veloped and their reliability has been demonstrated, radiation exposure 
has become controversial. In recent years, magnetic resonance imaging 
(MRI) has been used in an attempt to protect patients from radiation 
exposure. The aim of this study is to evaluate usefulness of staging via 
magnetic resonance imaging of distal radial epiphysis in age estimation.

Materials and Methods: In this study, 198 hand-wrists (patient 
age, 12–20 years) were retrospectively evaluated with MRI using the 
“distal radial epiphysis assessment method,” which was used previously 
by Dvorak to evaluate professional sportsmen.

Results: The ages at which bony fusion occurs have been identi-
fied. Females reach stage 2 at 13 years, stages 3 and 4 at 14 years, stage 
5 at 15 years, and stage 6 at 16 years, whereas males reach stages 2 and 
3 at 14 years, stage 4 at 15 years, and stages 5 and 6 at 16 years.

Conclusion: Although the non-ionizing Dvorak method of analyz-
ing the distal radius epiphysis was successfully used for subjects aged 
13–16 years, it failed to provide data about 17 and 18-year-olds. Thus, 
we need to develop a method for this age group and expand the appli-
cable population.

Keywords: Age Estimation; Distal Radial Epiphysis; Magnetic 
Reso nance Imaging.

doi: 10.17986/blm.2017227230

1. Giriş
Yasaların uygulanmasında bildirilen yaşın gerçekliği 

ile ilgili şüphe bulunan ya da doğum kaydı bilinmeyen 
bireylerin yaşlarının belirlenmesi önemli bir ihtiyaçtır 
(1-3). Bireylerin cezai sorumluluğun değerlendirilme-
si aşamasında kişinin hangi yaş grubunda olduğunun 
saptanması belirlenmesi öncelikli başlıklardandır (2-4). 
Hukuk sistemlerindeki farklılıklar ülkeler arasındaki 
hukuki değerlendirmede farklı yaş sınırlarını da ortaya 

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Oğuzhan Ekizoğlu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, İzmir 
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çıkarmaktadır. Çoğunlukla 10-21 yaş sınırları arasında 
değişkenlik göstermekte, en sık 14, 16, 18 ve 21 yaşlar 
eşik sınırlar olarak dikkat çekmektedir (3-5). Türkiye’de 
12, 15 ve 18 yaş sınırları kullanılmaktadır. Diğer taraf-
tan mültecilik, sığınma talebi, evlilik yaşı, evlatlık de-
ğerlendirmeleri kapsamında, yaş tayini sivil hakların 
belirlenmesinde kritik bir rol oynar (3, 4, 6). Bu noktada 
özellikle tüm dünyada son yıllarda adli yaş tayini açı-
sından mültecilik ve sığınma talebi önemli bir başlıktır 
(6). Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği (UNHCR) raporuna göre 2014 yılında tüm dünyada 
866 bin sığınma başvurusu yapılmış ve bu rakam önce-
ki döneme göre %45’lik bir artışı göstermiştir (7). Aynı 
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raporda bölgelere göre sığınmacı sayısı ve artış oranla-
rının incelenmesinde Avrupa’da 714.300 (%45 artış), 
570.800 Avrupa Birliği ülkeleri (%47 artış) ve Güney 
Avrupa 170.700 (%95 artış), Kuzey Amerika 134.600 
(%42 artış) sığınma başvuruları bildirilmiştir. 173.100 
başvuru ile Almanya ilk sırada iken sırasıyla 121.200 
başvuru ABD, Türkiye (87,800), İsveç (75,100), ve İtal-
ya (63,700) bulunmaktadır. Veriler mültecilik ve sığın-
ma taleplerinin artan sayıda yaş tayini değerlendirmesini 
de beraberinde getireceğini göstermektedir. Bu durum 
doğum kayıtlarının bulunmaması faktörünün yanı sıra 
resmi görevlilerin kişilerin yaşının güvenilir olmadığı-
na dair bildirimlerine de dayanmaktadır. Birleşik Krallık 
Mülteciler Konseyi 2015 istatistik raporunda 2014-2015 
yılları ikinci çeyrekleri arasında 2564 sığınma başvurusu 
içinde resmi görevliler tarafından 281 şüpheli yaş olgusu 
bildirilmiştir (8).

Günümüzde yaşayan bireylerin yaş tayini için birçok 
yöntem üzerinde çalışılmakla birlikte “Alman Adli Tıp 
Derneği Adli Yaş Tayini Birimi” tarafından tavsiye edilen 
yaklaşım “antropometrik ölçümler ile birlikte fiziksel de-
ğerlendirme ve seksüel gelişimin değerlendirilmesi; sol 
elin ve dişlerin radyolojik incelenmesi, eğer elin iskelet 
gelişimi tamamlamış ise ek olarak klavikulaların değer-
lendirilmesi” olarak bildirilmektedir (9). Uluslararası 
Adli Tıp Akademisinin (IALM) bir şubesi olan Avrupa 
Adli Antropoloji Cemiyeti (FASE), yaşayan genç erişkin 
bireylerin yaş tayinine yönelik tavsiyesi “fizik muayene 
ve Tanner evrelemesi, radyolojik olarak Greulich and 
Pyle Atlası and Tanner–Whitehouse ile el-el bileği anali-
zi, Diş gelişimi için Demirjian metodu ve Mincer metodu 
ile klavikula mediyal ossifikasyon değerlendirmesi” şek-
lindedir (3).

Sonuç olarak önerilen yöntemlerin kombine kullanı-
mında amaç yaşın doğru bir şekilde tespit edilmesini sağ-
lamaktır. İskelet sistemi yaşın tespiti için temel araştırma 
noktası olmaya devam etmektedir ve en sık kullanılan 
metot sol el-el bileği röntgenlerinin Greulich ve Pyle At-
lası (10) ve Tanner ve Whitehouse (11) yöntemi ile değer-
lendirilmesidir. Geçerliliği ve güvenilirliği en çok kabul 
gören yöntemler olmasına karşın farklı popülasyonlarda 
yapılan çalışmalarda hata payları bildirilmiştir (3). Bu 
durum iskelet gelişimi etkileyen patolojik durumlar, sos-
yoekonomik durum ve etnik kökenden kaynaklandığı bil-
dirilmektedir.

Son yıllarda özellikle çocuk yaş grubunda yapılan yaş 
tayinine yönelik radyolojik incelemeler radyasyon maru-
ziyeti açısından etik bir kaygıdır. Bu noktada bazı araş-
tırmacılar USG incelemeleri ile distal radius (12), iliak 
krest (13), distal fibula (14) ve mediyal klavikula (15) ve 
MR ile mediyal klavikula (16-19), distal tibia ve kalka-

neus (20-22), proksimal tibial epifiz (23, 24), iliak krest 
(25), el-el bileği (26-33) ve distal femur (34-36) temelli 
farklı iskelet alanlarını ele alan çalışmalar yapmışlardır. 
Bu doğrultuda el bileği MRI değerlendirmesine daya-
nan farklı metodolojiler uygulanmıştır. Dvorak (26, 27), 
Tomei (30, 31) ve Schmidt (33) tarafından farklı meto-
dolojiler tanımlanmış olup araştırma popülasyonlarının 
çoğunlukla sporcular olduğu izlenmiştir.

Bu çalışmanın amacı Dvorak tarafından tanımlanan 
distal radial epifizin MR değerlendirilmesi sonucu elde 
edilen verilerin analizidir.

2. Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma hastanesinde travmatik endikasyonlar nede-
niyle Ocak 2013- Haziran 2015 tarihleri arasında çekilen 
12-20 yaş grubuna ait 198 el bileği MR retrospektif ola-
rak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların me-
dikal kayıtlarında gelişimsel iskelet hastalığı ve endokrin 
patolojiler ve MR değerlendirmesinde iskelet patolojisi 
dışlama kriteri olarak ele alındı ancak herhangi bir pato-
lojik değişim tespit edilmedi.

Tüm olgular bir radyolog (R1) tarafından değerlendi-
rildikten sonra intraobserver güvenilirlik için tüm olgular 
R1 tarafından ilk değerlendirme sonuçları ve yaş bilgile-
rine kör olacak şekilde tekrar değerlendirildi. İntraobser-
ver değerlendirme için Cohen kappa non-parametrik testi 
kullanıldı.

Distal radius epifizinin değerlendirilmesinde Dvorak 
et al (26, 27) tarafından tanımlanmış 6 evreli sistem kul-
lanılmıştır. Evreleme metodu şu şeklidedir,

I: Füzyon tamamen yok (Resim 1)
II: Erken füzyon: epifizde minimal hiperintensite  
(Resim 2)
III: Radial kesit alanında trabeküler füzyon %50’den 
düşük  (Resim 3)
IV: Radial kesit alanında trabeküler füzyon %50’den 
yüksek (Resim 4)
V: Rezidüel epifiz hattı her bir kesitte 5 mm’den küçük 
(Resim 5)
VI: Füzyon tamamlanmış (Resim 6)

İstatistiksel analizler için Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) (version 17; SPSS, Chicago, IL, 
USA) kullanılmıştır. Evreleme aralıkları için ortalama, 
median, standart deviasyon, minimum ve maksimum 
değerler ile üst-alt sınırlar hesaplanmıştır. Yaş ve evre 
arasında Spearman’s korelasyon analizi, cinsiyetler arası 
fark için Mann–Whitney U-testi uygulandı ve p değeri 
<0.05 anlamlı kabul edildi.
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Resim 6. Distal radial epifizin manyetik rezonans 
görüntüsü: füzyon tamamlanmış.

Resim 1. Distal radial epifizin manyetik rezonans 
görüntüsü: füzyon yok.

Resim 2. Distal radial epifizin manyetik rezonans 
görüntüsü: erken füzyon.

Resim 3. Distal radial epifizin manyetik rezonans 
görüntüsü: trabeküler füzyon %50’nin altında.

Resim 4. Distal radial epifizin manyetik rezonans 
görüntüsü: trabeküler füzyon %50’nin üstünde.

Resim 5. Distal radial epifizin manyetik rezonans 
görüntüsü: 5 mm’den daha küçük rezidüel fizis.

İntraobserver analiz için Cohen κ testi uygulandı ve 
sonuçlar Altman (37) sınıflamasına göre yorumlandı.

•	 κ<0.20: kötü
•	 κ=0.21–0.40: adil
•	 κ=0.41–0.60: orta
•	 κ=0.61–0.80: iyi
•	 κ=0.81–1.00: çok iyi

3. Bulgular
Çalışmamızda 198 hastaya ait el bileği MRI değerlen-

dirildi (120 kadın, 78 erkek, 12-20 yaş). Kadınlarda orta-
lama yaş 17.13±4.3 ve erkeklerde 17.34±4.6 olarak tespit 
edildi. Yaşlara göre her iki cinsiyet için olguların dağılımı 
tablo 1’de sunulmuştur. Evrelere göre cinsiyetler arası 
farklılıklarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık sap-
tanmadı. Yaş ve evreler arasında Spearman’s korelasyon 
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analizi sonucunda anlamlı korelasyon saptanmıştır (tüm 
olgular: rho=0.796, p < 0.01; erkek: 0.847, p = 0.001; ka-
dın: rho=0.821, p < 0.01).

Tablo 1. Erkek ve kadın olguların yaş dağılımı
Yaş (yıl) Kadın Erkek
12 4 5
13 6 4
14 11 10
15 14 5
16 14 13
17 22 12
18 24 17
19 19 9
20 6 3
Toplam 120 78

Evreler için elde edilen istatistiki veriler Tablo 2 de 
sunulmuştur. Tespit edilen ilk görülme yaşları kadınlarda 
evre 2 de 13, evre 3 ve 4 de 14, evre 5 de 15 ve evre 6 da 
16 yaştır. Erkeklerde ise evre 2 ve 3 de 14, evre 4   de 15, 
evre 5 ve 6 da 16 yaştır.

İntraobserver analiz sonucunda kappa değeri 0.802 
olarak tespit edilmiştir. Bu değer iyi bir güvenilirlik sun-
maktadır.

4. Tartışma
Sol el bileği ve elin adli yaş tayini amacıyla kullanıl-

masında Greulich ve Pyle (10) ile Tanner metodu (11) en 
sık kullanılan yöntemler olup, güvenilirliği ve geçerliliği 
en çok kabul gören yöntemler olarak dikkat çekmektedir. 
Adli yaş tayinin epifizyal gelişim evrelerine dayanan ince-
lemelerinde modern adli bilimler yaklaşımında epifizyal 

Tablo 2. Evrelere göre minimum and maksimum yaşlar, ortalama ± SD, alt-üst çeyrekler ile median değerleri
Evre Cinsiyet n Ortalama ±SD Min-Maks Medyan; LQ; UQ

1 Kadın 21 13.48±1.44 11.5-18.1 13.50; 12.85; 14.15
Erkek 22 13.80±1.35 12.0-17.8 13.95; 12.82; 14.37

2 Kadın 5 14.78±1.31 13.6-16.9 14.60; 13.70; 15.95
Erkek 16 16.15±0.84 14.2-17.8 16.00; 15.60; 16.77

3 Kadın 4 14.87±0.62 14.3-15.7 14.75; 14.35; 15.52
Erkek 9 16.73±1.24 14.4-18.2 16.60; 15.90; 17.90

4 Kadın 17 15.92±1.20 14.2-18.0 15.80; 14.80; 17.10
Erkek 4 17.85±1.72 15.4-19.4 18.30; 16.07; 19.17

5 Kadın 36 17.37±1.08 15.1-19.7 17.25; 16.60; 18.17
Erkek 10 18.05±1.06 16.1-19.6 18.15; 17.27; 18.80

6 Kadın 37 18.22±1.08 16.1-20.1 18.30; 17.55; 19.05
Erkek 17 18.10±0.91 16.8-19.6 17.70; 17.50; 18.95

değerlendirmenin x-ray incelemelere göre daha ayrıntılı 
değerlendirmesine olanak sağlayan CT ve MR yöntem-
leri daha fazla önem kazanmaktadır. Adli yaş tayinine ait 
metodolojik bu gelişim sürecinde aslında daha önceleri de 
olan ancak özellikle CT kullanımı ile birlikte daha dik-
kat çekici bir şekilde tartışılan önemli bir konu radyas-
yon maruziyetidir. Örnek olarak El ve el bileği röntgeni 
için etkili doz 0,1 microSievert olarak hesaplanmış olup 
bu doz orthoponthongram için 26 microSievert klavikula 
CT için ise 600-800 microSievert’tir (38). Özellikle el-el 
bileğini içeren x-ray uygulamasının kişide yarattığı olası 
zararlı etkinin göz ardı edilebileceği bazı araştırmacılar ta-
rafından savunulmaktadır. Ancak klinik amaçlı kullanım 
dışı uygulamalarda radyasyon maruziyeti ile ilgili çok sa-
yıda etik kaygıyı içeren bildirim de mevcuttur. Özellikle 
çocuk yaş grubunu da ilgilendirdiği düşünüldüğünde olası 
kanser riski yetişkine göre daha fazla ve olasılık hesabıyla 
çok düşük de olsa bulunduğu açıktır. Genel tıp etiği yak-
laşımında “öncellikle zarar verme” ilkesi de önemli bir 
vurgudur. Özellikle çocukların tıbbi değerlendirmelerini 
konu alan ve iyonize radyasyon ile ilgili tıbbi endikas-
yonları tartışan güvenlilik ilkesi, zarardan kaçınma, en az 
invaziv yöntemin tercih edilmesi ve alternatif yöntemlerin 
tercih edilmesi konusunda önerileri bilinmektedir (39-41) 
Tüm bu bilgiler doğrultusunda ve ek olarak genel popü-
lasyonda adli amaçlı yaş tayinin ve spesifik olarak sporcu-
larda yaş tayinlerinin tıbbi endikasyon dışı bir uygulama 
olması nedeniyle günümüz araştırmacılarının non-iyonize 
teknikler olan USG ve MRI kullanımına dayanan el bile-
ği, diz, ayak bileği, iliak krest alanlarında daha sık araştır-
malar yürüttüğü görülmektedir (12-25)

Adli yaş tayini ile ilgili araştırmaların temel önce-
liklerinin başında yaşın gerçeğe en yakın şekilde tahmin 
edilebilmesidir. Güncel yöntemler (USG, MRI, CT) ça-
lışmaları yeni tanımlanan metotları ile güvenilirlik ve 
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geçerlilik açısından zamana ihtiyaç duymaktadır. An-
cak el-el bileği x-ray yöntemleri bugüne kadar çok sa-
yıda çalışmada kontrol edilmiştir. Schmidt ve ark. (42) 
Greulich ve Pyle’ın metodu için 13-16 yaş arası yaşlar 
için standart sapmanın 0.3 ile 1.7 yaş arasında olduğunu, 
TW2 ve TW3 metodları için 13-16 yaş arasında standart 
sapmanın, TW2 için 04-1.1 yıl ve TW3 için 0.4-1.2 yıl 
olduğunu belirtmişlerdir. Schmidt ve ark (43) TW2 ve 
TW3 metodunu 14-16 yaş arasında değerlendirdikleri 
diğer bir çalışmasında TW2 metodunda ciddi aşırı tah-
min riski saptamışlardır (fark -0.1 ve +1.4 yaş arasında 
idi). Buken ve ark. (44) Türk popülasyonunda  farkları 
GP için yaş gruplarına göre neredeyse tüm yaşlar için 
ileri (0.17-1.1 yıl) bulduğunu ve kızlar için 11, 12, 14, 16 
yaşlarında farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 
bildirmiştir. Aynı çalışmada erkek popülasyonda GP’nin 
11-14 yaşlarda geciktiğini, ancak 13 yıl dışında anlamlı 
olmadığını ve 15-17 yaşlarda ilerde iken, 18-19 yaşla-
rında geciktiğini bildirmişlerdir. Brezilya popülasyonda 
TW2 ve TW3 ü değerlendirdiği çalışmasında Ortega 
(45), TW3 ve TW2 için her iki cinsiyette anlamlı fark-
lar ortaya koymuş, sonuç olarak TW3 sisteminin daha az 
hata ile Brezilya popülasyonu için uygulanabilir olduğu-
nu göstermiştir.

Çalışmamız normal popülasyonda distal radial epi-
fizin MR metodu ile incelenmesini araştırmaktadır. So-
nuçlarımız yaş ve füzyonun derecesinin korelasyonu 
açısından iyi bir korelasyon olduğunu göstermektedir. 
Bu sonuç literatür ile oldukça uyumludur. Dvorak ve ark. 
(26) yaş ve füzyonun derecesi arasındaki korelasyonu 
r=0.69 olarak bulunmuştur. Serinelli (32) de iyi bir doğ-
rusal ilişki bildirmiştir (kadınlarda R =0.96 ve erkeklerde 
R=0.94).

Çalışmamızda metodun tekrarlanabilirliği ve güveni-
lirliği açısından yapılan intraobserver analizler sonucun-
da iyi sonuçlar elde edilmiştir. Daha önceki çalışmalarda 
da yüksek güvenilirlik oranları bildirilmektedir. Dvorak 
ve ark. da (26) inter-rater güvenilirlik (r) 0.91 ile 0.92 
arasında bildirilmiştir. Serinelli et al (32) inter-rater uyum 
için tespit ettikleri Pearson (R) katsayısı 0.98 ve 0.97 ola-
rak bildirilmiştir.

Çalışmamızın metodunu oluşturan Dvorak ve ark. 
(26) tarafından tanımlanan distal radius epifizin ev-
relemesi, MR ve projeksiyon radyografi kullanılarak 
George ve ark. (46) tarafından direkt karşılaştırılmayla 
analiz edildiğinde metoda özgü tanılar arasında olduk-
ça iyi korelasyon elde edildiği bildirilmiştir. Bu durum 
MR’ın tanısal yöntem olarak iskelet yaşı tayininde 
kullanılabileceğini destekler niteliktedir. Ancak ön-
ceki çalışmalar ile bu çalışmanın karşılaştırılmasında 
bazı temel zorluklar vardır. Bunların başında daha ön-

ceki çalışmaların genel olarak futbolcularda uygulan-
mış olmasıdır. Bu durum özellikle bu çalışmalardaki 
bireylerin yaşını özellikle yanlış bildirme olasılığının 
bulunması ve gelişimsel olarak yüksek sportif aktivi-
teye bağlı sekonder gelişimsel özelliklerinin epifizyal 
gelişime etkisinin sınırlarının belirlenememesi gibi 
olumsuz faktörleri içermektedir. Aynı zamanda bu ça-
lışmalar sadece erkek popülasyon için bilgi sunmakta-
dır. Bunların dışında Serinelli (32) normal popülasyon-
da ve her iki cinsiyette çalışmış olsa da değerlendirme 
yöntemin farklılığı karşılaştırmada yüksek derecede 
sınırlılık yaratmaktadır.

Adli yaş tayini açısından özellikle metodun kullanı-
labilirliğini minimal yaşlar üzerinden göstermek önem-
lidir. Dvorak çalışmalarından evreye özgü minimal 
yaşları sunmamıştır (26,27). Bu durum Schmidt (33) in 
çalışmasında çalışma popülasyonunun 18-22 arasında 
olması açısından kısıtlılık içermektedir. Schmidt (12) 
diğer bir çalışmasında minimal yaşları evreye özgü 
sunmuştur ancak bu çalışması distal radial epifizin 
USG ile değerlendirmesine dayanan 4 evreli bir metodu 
ele almaktadır. Serinelli’nin (32) çalışmasında da mi-
nimal yaş değerlendirmesi verilerine ulaşmak mümkün 
değildir.

Sonuçlarımız görece kısıtlı sayıda bir popülasyona ait 
veriler olsa da normal popülasyona ait distal radial epi-
fiz değerlendirme sonuçlarını sunması açısından önemli 
olabilir. Bu aşamada çalışmanın yapıldığı popülasyonla-
rın sosyoekonomik durumlarının da elde edilen verilere 
etkisi olabileceği unutulmamalıdır (47, 48). İntraobser-
ver uyumluluklarımız iyi olsa da uygulayıcı açısından 
yönteme bağlı deneyimsizliklerin yarattığı hataların da 
etkinliği gösterildiğinden kısıtlılık olarak hatırlanması 
gerekir (49).

Sonuç
Çalışmamız belli bir popülasyona ait non-iyonize bir 

yöntem olarak MR’ın kullanımına odaklanmıştır. Verile-
rimizin önceki çalışmalarla kıyaslanmasında - daha önce 
az sayıda çalışma ve farklı metodolojiler ve popülas-
yonlar kullanıldığından - zorluklar yaşanmıştır. Mevcut 
haliyle verilerimiz özellikle 18 yaşı belirlemede Dvorak 
metodunun yetersiz kalabildiğini göstermektedir. MR 
bireylerde iyonize radyasyon maruziyetini ortadan kaldı-
ran ve teknik avantajları ile kemik ve kıkırdak dokuyu 
daha ayrıntılı değerlendirme imkânı sunar. Distal radial 
epifizin MR ile değerlendirmesinin normal popülasyonda 
kullanımı için bu alanda daha yüksek sayılı bireyde, daha 
üst yaşları da kapsayan ve farklı metodolojileri kıyasla-
yan değerlendirmeler gelecekte Adli Tıpta yaş tayininde 
önemli rol oynayabilir.

Ekizoğlu ve ark.. / Adli Tıp Bülteni, 2017; 22(3): 177-183
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Abstract
Objective: The aim of our study is to show through experiments 

harming potential of blank firing guns, which are known to be harmless 
mistakenly. 

Materials and Methods: Two different types of blank firing guns 
were utilized to shot at chicken leg as a tissue simulant; at a distance of 
0-5 cm. Results of the experiments were photographed and recorded in 
a digital platform.

Contact shot at chicken leg caused full-thickness bone fracture 
and full-thickness tissue penetration. In contrast, correlation was not 
detected between dimensions of smoothing and tissue damage on 
the target. We think that the causes of results that have no correla-
tion, as weather conditions, wind, temperature, defiency of blank 
cartridge guns.

Results and Conclusion: The results we had, studies and case re-
ports about this subject in literature exhibit obviously harming potential 
of blank firing guns for human body. No significant correlation was de-
termined between damage, diameter of soot and shot range in 0, 1, 2, 
3, 4 and 5 cm. A new research about the correlation between damage, 
diameter of soot and different close range of shot can be performed in 
another study.

Keywords: Firearm; Gun Powder; Contact Shot; Bone Fracture; 
Blank Cartridge Gun Injuries; Handgun.

Özet
Amaç: Çalışmamızın amacı; toplumda zararsız olarak bilinen kuru 

sıkı silahların organik bir hedefe yapılan atışlar ile meydana getirebile-
ceği yaralanma potansiyelinin deneysel olarak gösterilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Doku simulantı olarak tavuk eti but bölümü 
hedef olarak belirlenmiş ve iki farklı yapıda kuru sıkı tabanca ile 0-5 
cm mesafeden atışlar yapılmıştır. Bulgular ölçülerek, fotoğraflanmış ve 
dijital ortamda kayıt edilmiştir.

Kuru sıkı tabanca ile tavuk etine yapılan bitişik atış sonucu tam kat 
doku penetrasyonu ve kemik dokusunda tam kat kırık saptanmıştır. An-
cak hedefte, atış mesafesi ile oluşan isin çapı ve doku hasarı ölçümleri 
bakımından korelasyon tespit edilememiştir. Elde ettiğimiz sonuçlarda 
anlamlı korelasyon olmamasında; hava koşulları, rüzgâr, ortam sıcak-
lığı, kuru sıkı tabancaların konvansiyonel silahlar kadar verimli düze-
neklerinin olmaması gibi sebeplerin etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Bulgular ve Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar ve konu ile ilgili lite-
ratürdeki çalışmalar, kuru sıkı silahların insan bedeninde yaralanmalara 
sebep olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 cm atış 
mesafesi ile hasar ve is çapı arasında anlamlı korelasyon tespit edilmedi. 
Başka bir bilimsel çalışmada, farklı yakın atış mesafeleri ile hasar ve is 
çapı arasında korelasyon olup olmadığı değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ateşli Silah; Barut; Bitişik Atış; Kemik Kırı-
ğı; Kuru Sıkı Silah Yaralanmaları; Tabanca.

doi: 10.17986/blm.2017331585

1. Introduction
The term of firearm refers to a system which can send 

an object to a long distance by the pressure of gun pow-
der. In contrast, blank cartridge gun, a type of firearm, is 
designed for not to shot away a solid object. Although 
blank guns cannot project a solid object, we found out 
that these guns could cause mortality in our study.

In Turkish Law, production and sale of blank cartridge 
guns are subject to No. 5729 Audio & Gas Cartridge be-
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ing capable of riding on Weapons Laws and Regulations. 
In the first paragraph of first passage’s fifth article that 
regulates the production basis, it is suggested that “a pin 
of barrel for safety which made up of steel “should be 
placed. The pin length must be half of barrel length at 
least. The pin must be located in the middle of barrel.”

“Barrel safety sheet” which is in the barrel of a blank 
gun; should be at least half of the barrel length, except the 
cartridge chamber length, and should be made of steel. 
The blank gun must contain also ‘barrel safety pin’ which 
is put between the muzzle and the barrel and “barrel safe-
ty sheet”. ‘Barrel safety pin’ should be made of steel and 
should be positioned perpendicularly to the large surfaces 
of the sheet. Part of the “Barrel safety sheet” can be pro-
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duced not to be in the same axis by having at least 1.5 
mm misalignment, instead of the safety pin. Safety sheet 
cartridge should be in the mattress side. The sheet and pin 
must be placed in a way that cannot be removed easily 
into the barrel.

In 2nd. paragraph: “steel barrel of safety” should be 
placed into the barrel made of hardened steel to complete-
ly close the diameter of the barrel. The steels should have 
the geometric shape to prevent puncture of the barrel. The 
steels should also be placed in the barrel, and should pre-
vent from being removed in an unfavorable way. Barrel 
safety steels should be positioned at the nearest end of 
the breech. In this study, the harming potential of two dif-
ferent types of blank firing guns, which were produced 
according to 5729 No Turkish Law, were examined ex-
perimentally and analyzed statistically.

Blank gun injury patterns are different from real fire-
arm injury patterns. In this condition, this type of injury 
can be ignored. So, it cannot be included in the criminal 
record of this type of injuries. Aim of study is to increase 
the awareness of the blank cartridge guns which can shot 
away blank or tear gas cartridge.

2. Materials and Methods
In our study two different types of 9 mm blank guns 

which could discharge blank cartridges were used. The 
guns we used are in accordance with No. 5729 Audio & 
Gas Cartridge Weapons Laws and Regulations.

The first type of gun had a ‘circle restraint piece’ in 
the barrel. The circle restraint piece had a hole in the mid-
dle. The gun could discharge tear gas cartridge or blank 
ammunition. When the trigger was pulled, the pressure 
developed. The pressure was discharged through the hole 
of circle restraint piece.

The second type of gun had a ‘vertical restraint piece’ 
in barrel. The vertical restraint piece was found out along 
the barrel. The vertical restraint piece divided the barrel 
into two equal parts. This gun could also discharge tear 
gas cartridge and blank ammunition. When the trigger 
was pulled, the pressure developed. The pressure was 
discharged out around the vertical restraint piece.

The intended purpose of restraint piece is to prevent 
to discharge a solid object out of the muzzle. The restraint 
pieces, which were used in our study, had all the neces-
sary qualities for this aim. These guns are designed to dis-
charge tear and blank ammunition.

Turaç Victory Sport® brand blank cartridges, which 
could develop 400-425 bar pressure, were used in our 
study. Blank firing guns were utilized to shot at chick-
en leg as a tissue simulant; at a distance of 0-5 cm at 
right angles. The chickens, which were sacrificed at the 
50th day of their lives, were bought from the butcher. 
After performing of shootings, the destructions which 
occurred were evaluated by ruler and compass. The de-
struction areas were photographed and shown in Figure 
1.a-c and 2.a-c).

Figure 1.a-b-c, 2.a-b-c
Upper side: Picture in the left: 1a, Picture in the Middle: 1b, Picture in the right: 1c
Lower side: Picture in the left: 2a, Picture in the Middle: 2b, Picture in the right: 2c

2-a

1-a 1-b 1-c

2-b 2-c
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At the end of the study, relationships of correlation 
were evaluated statistically between destructions that oc-
curred on skin, in muscle tissue and in bone tissue, pen-
etration depth of shots, diameter of soot on skin and the 
range of shots. IBM SPSS Statistics Version 20 program 
was used for the statistical analysis.

The analysis of spearman correlation and regression 
were performed. P<0,01 and 0,05 values are allowed.

The approval for the study was obtained from the eth-
ics committee of Medical Faculty of Ankara University.

3. Results 
3.1. The Examination of Destruction that 
Occurred on Target Tissue
In the study of 1st type of blank gun shots, analysis 

of correlation was performed between variables of ‘range 
of shot’ and ‘diameter of destruction area on skin tissue’. 
But it was not correlated (p=0.518>0.05). The spearman 
coefficient was -0,086. In the study of 2nd type of blank 
gun shots, analysis of correlation was performed between 
variables of ‘range of shot’ and ‘diameter of destruc-
tion area on skin tissue’. But it was not correlated, too 
(p=0.872>0.05). The spearman coefficient was -0,086.

3.2. The Examination of Diameter of Soot 
that Occurred on Target Tissue
In the study of 1st type of blank gun shots, analysis of 

correlation was performed between variables of ‘range of 
shot’ and ‘diameter of soot on target tissue’. It was cor-
related (p=0,021<0.05). The spearman coefficient was 
-0,880. Then, analysis of regression was performed be-
tween variables of ‘range of shot’ and ‘diameter of soot 
on target tissue’. The regression was found not linear 
(p=0,098>0,05). In the study of 2nd type of blank gun 
shots, analysis of correlation was performed between 
variables of ‘range of shot’ and ‘diameter of soot on tar-
get tissue’. But it was not correlated (p=0,913>0.05). The 
spearman coefficient was -0,058.

4. Discussion
Injury of blank cartridge gun is a significant subject 

that is getting bigger day by day. All the physicians can 
meet with the patients or victims who get injured by be-
ing exposed to blank guns, forensic medicine specialists 
as well.

Although these weapons are believed as harmless in 
society, many studies were performed about damage to 
the human body with these guns. In the literature, the cas-
es were caused from blank gun injuries were reviewed. 
Fracture of the occipital bone, injuries of the lung, heart, 
diaphragm, spleen capsule, small bowel, vena cava infe-

rior and abdominal aort (1), lung contusion (2), jejunal 
perforation, greater omentum hematoma (3), jugular vein 
damage (4), squamous part of temporal bone fracture, 
epidural hematoma, contusion in the temporal lobe (5), 
damages of the liver, stomach, colon, rectum, pancreas, 
tissue loss in the abdominal lateral wall, injuries of the 
small intestine and colon mesentery (6), diffuse cerebral 
edema, parietal bone fracture, intracranial hematoma, 
brain parenchyma laceration through right and left tem-
poral lobes, subarachnoid hemorrhage in the brain (7) 
were reported before.

In the first experiment of our study; two different types 
of blank firing guns were utilized to shot at chicken leg as 
a tissue simulant; at a distance of 0-5 cm. The shootings 
were performed at six different distances from the chick-
en. The analysis of correlation was performed between 
variables of ‘range of shot as centimeter’ and ‘diameter 
of destruction area on skin tissue as millimeter’. But no 
correlation was found. However, the statistical results of 
both guns showed that there was no significant correla-
tion between the range of shot and diameter of destruc-
tion area on skin tissue.

In the second experiment of our study; two different 
types of blank firing guns were utilized to shot at chick-
en leg as a tissue simulant; at a distance of 0-5 cm. The 
shootings were performed at six different distances from 
the chicken. The analysis of correlation was performed 
between variables of ‘range of shot as centimeter’ and 
‘diameter of soot on target tissue as millimeter’. But no 
correlation was found, either. However, the statistical re-
sults of both guns, showed that there was no significant 
correlation between the range of shot and diameter of 
soot on target tissue.

As a conclusion, we have determined no significant 
correlation. Some reasons as weather conditions, flow of 
wind, temperature may be effective fallaciously during 
the shootings. On the other hand, blank guns do not have 
efficient mechanisms as conventional weapons. This can 
affect illusively, too. We believe that it would be benefi-
cial to perform more studies on this subject.

The first type of gun shooting in close range caused 
full thickness of tissue penetration, full thickness of bone 
fracture (Figure. 1a). However, the second type of gun 
shooting in close range in two times caused no bone frac-
ture. In the literature, many of publications about blank 
gun injuries revealed that blank guns could be harmful for 
the soft tissue and the bone tissue. Our findings were con-
sistent with the literature (1, 7-22). In present study, blank 
guns caused skin tissue damage, destruction of muscle 
tissue, burnings and the soot, frequently. It was revealed 
that how blank guns could be harmful.
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In general, shootings of the second type have been 
shown to cause less damage. Only the first type of blank 
gun caused bone fractures in close range. We think that 
this must be considered while legislating about these 
guns. Manufacturing of these guns needs more strict 
norms.

Bruises, lacerations, burns can be seen in blank gun 
injuries. Forensic medicine specialists and emergency 
service physicians should examine atypical injury cases 
carefully and beware of undiagnosed cases. If the objects 
inserted in the blank gun cartridges are not metallic struc-
ture, they could not be detected by radiography or scopy 
device (23).

In a study, five guns having different brands were ex-
amined at the point of ballistics suggested that; all weap-
ons caused ballistic traces on the cartridge case by the 
shootings. The cartridges did not lose this specification 
during the shootings and the traces showed no significant 
differences in the capsule (24). In ballistic view, the eval-
uation of blank guns is getting harder due to modifica-
tions of the blank guns.

Frequent usage of these types of weapons in criminal 
cases reminds that legislation is not adequate. In Europe, 
legislations of producing and licensing of blank guns are 
arranged to prevent projecting bullets from the muzzle 
and transferring of big amounts of energy (25).

In German speaking countries, laws about weapons 
are quite strict and new models of blank guns are tested 
by a technical examination in federal institutes of phys-
ics and technology (26). If kinetic energy of blank gun 
shooting exceeds 7.5 J or blank gun does not meet all 
the conditions, it is not allowed to be sold in the mar-
ket (26). Manufacture, transportation and sales of blank 
guns must be regulated with more strict laws and usage 
of these guns must be controlled more frequently for the 
sake of public health.

Education of people about potential of blank cartridge 
gun injuries and designing these guns to prevent to pro-
ject gas pressure out of the muzzle have a significant 
importance (5). According to legislations about blank 
guns in some European countries, blank gun sellers and 
customers must be informed about the dangers of these 
weapons (27). In German laws, it is sufficient to have 
only an identity card while buying one (13). Some coun-
tries in Europe, alarming guns, blank cartridge guns and 
other non-lethal weapons are permitted to adults aged 18 
and older (27).

Reducing the harming potential by some limitations is 
possible while producing. If the gas pressure is reduced, 
harming capacity of blank guns will be decreased, too. 
Although blank guns cannot projectile a cartridge, these 

guns are still used in criminal cases (27). While designing 
blank guns, the main aim is to produce loud voice. Burn-
ing and developing of gas pressure should be prevented. 
It is considered that if blank guns are produced in these 
conditions, the number of injuries and deaths will reduce.

Prevention of blank gun modifications will make 
these guns more harmless. In a study; the prevention of 
the blank gun cartridge modifications has two important 
elements (28). The first one is; getting blank cartridge 
case shorter. Thus, cartridge case will be lower capac-
ity to involve steel or lead beads. Steel or lead beads are 
put at the top of the cartridge case to increase harming 
potential. The second one is; gathering of cartridge case 
crimp like in blank cartridge case which is used in blank 
revolvers (28).

In conclusion, our study revealed the harming poten-
tial of blank cartridge guns for the human body. The lim-
its of the laws and regulations about blank guns were un-
derlined. We believe that, accessibility of blank cartridge 
guns should not be easy. Educating sellers and customers 
of these guns is of vital importance. It should not be ig-
nored that blank cartridge guns can cause mortality like 
all firearms.
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Özet
Amaç: Maluliyet; sakatlık olarak tanımlanmıştır. Arapça kökenli 

bir kelime olan maluliyet, sakatlık, hastalık, sağlam olmayan anlamın-
daki illet kelimesinden türetilmiştir. Yaralanmalar ya da yapılan mes-
lekle ilgili nedenlerden meydana gelen, fonksiyon kayıplarının, uygu-
lanan tüm tedavilere rağmen iyileşemeyip sekel halinde devam etmesi 
durumuna maluliyet, hazırlanan cetvellerden yararlanılarak belirlenen 
orana (Tüm vücudun meslekte kazanma gücüne oranla kayıp miktarının 
saptanmasına) maluliyet oranı (Meslekte kazanma gücü kayıp oranı) 
denilmektedir. Bu çalışmada; maluliyet raporlarının içeriği ile sonucu-
nun ortaya konması ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı’na 01.01.2013 tarihi ile 30.06.2016 tarihleri arasında mahkeme-
ler tarafından gönderilen trafik kazası ve iş kazası gibi diğer nedenler 
sonrasında sakat kaldığını iddia edenlere düzenlenen maluliyet raporları 
retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Mahkemeler tarafından gönderilen 3835 maluliyet dos-
yası çalışmamıza dahil edilmiştir. Olguların 2892 erkek(% 75.4), 943’ü 
(% 24.6) kadındı. Yaş aralığı 1 ila 79 yaş arasında olup yaş grupları açı-
sından 30-39 yaş grubunun en yüksek oranda olduğu görüldü. Olguların 
3768(% 98.3)’i trafik kazası, 67(% 1,7)’si trafik kazası dışı olaylar ne-
deniyle yaralanmıştı. Maluliyet oranlarının ortalamaları %17.7’dir. En 
yüksek maluliyet oran aralığının %10-19.9 grubunda olduğu görüldü. 
Olgulardan 587(% 15.3)’inin ise meslekte kazanma gücünden azalma 
oluşturmadığı tespit edildi. Maluliyet raporlarının hesaplanması sırasın-
da, 833(% 21.7) olguda ise kısıtlılığı karşılayan bir madde olmaması 
nedeniyle takdir uygulandığı tespit edildi.

Sonuç: Adli Tıp uzmanlarının sıklıkla düzenledikleri maluliyet rapor-
larında standart bir uygulama sağlayamadıkları düşünülmektedir. Bu stan-
dardizasyonun sağlanabilmesi için ortak çalışmaların arttırılmasının gerek-
li olduğu görülmektedir. Adaletin sağlanmasına yardımcı olabilmek açısın-
dan, maluliyet hesaplamasında kullanılan yönetmeliklerin tek başına her 
birinin yetersiz olduğu bu nedenle daha ayrıntılı, güncel meslekleri içeren 
yeni bir yönetmeliğin oluşturulmasının gerekli olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet; Mahkeme; Tazminat; Trafik Kazası.

Abstract
Objective: Disability; is defined as invalidity. Disability, a word 

in Arabic origin, is derived from the word “malady” which means 
disablement, illness, unstable condition. The loss of function, due to 
injuries or occupational reasons, which does not improve and continue 
in a sequential manner despite all the treatments applied is defined as 
disability and the disability rate (Profit loss rate in profession) is de-
termined as the rate determined by using prepared scales (Determining 
the loss amount of the whole body compared to the earning power in 
the profession). In this study; it was aimed that, revealing the contents 
and results of disability reports and discussing results in the light of 
literature.

Materials and Methods: Disability reports sent by courts to Cuku-
rova University Forensic Medicine Department between the dates of 
01.01.2013 and 30.06.2016, whom claimed maimed after traffic acci-
dents and other causes like work accidents, examined retrospectively.

Results: Total 3835 disability files submitted by courts were in-
cluded in the study. There were 2892 male (75.4 %), 943 (24.6 %) fe-
male cases. The age range was between 1 -79 ages and it was observed 
that most of the cases were in the 30-39 age group. 3768 (98.3 %) of the 
cases were injured due to traffic accidents and 67 (1.7 %) were injured 
due to incidents rather than traffic accidents. The average rate of dis-
ability was 17.7%. The highest disability rate range was found to be in 
the 10-19.9% group. Of the cases, 587 (15.3 %) were found not to have 
a reduction in earning power in the profession. During the calculation 
of the disability reports, 833 (21.7 %) cases were found to be appraised 
because there was no item meeting the restriction.

Conclusion: It is believed that forensic medicine specialists of-
ten fail to provide a standard practice in disability reports. In order to 
achieve this standardization it is necessary to increase the number of 
collaborations. In terms of helping to ensure justice, we think that each 
of the regulations used in the disability calculation alone is inadequate 
for which reason it is necessary to establish a new regulation which 
includes more detailed, current professions.

Keywords: Disability; Court; Compensation; Traffic Accident.
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1. Giriş
Maluliyet (Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre); sakat-

lık olarak tanımlanmıştır. Arapça kökenli bir kelime olan 
maluliyet, sakatlık, hastalık, sağlam olmayan anlamında-
ki illet kelimesinden türetilmiştir (1). 

Yaralanmalar ya da yapılan meslekle ilgili nedenler-
den meydana gelen, fonksiyon kayıplarının, uygulanan 
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tüm tedavilere rağmen iyileşemeyip sekel halinde devam 
etmesi durumuna maluliyet, hazırlanan cetvellerden ya-
rarlanılarak belirlenen orana (Tüm vücudun meslekte 
kazanma gücüne oranla kayıp miktarının saptanmasına) 
maluliyet oranı (Meslekte kazanma gücü kayıp oranı) 
denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü; psikolojik, fizyo-
lojik veya anatomik bütünlüğün bozulması, fonksiyon 
kaybı veya azalmasını vücutta eksilme olarak belirtmiş, 
bu eksikliğin uzaması sonucu kişinin kabul edilen sınır-
lar içindeki hareketleri yapamamasını maluliyet olarak 
tanımlamıştır (2-5).

Maluliyet raporlarının hazırlanması, kayıt altına alın-
ması ve sağlık durumunun belgelenmesi, Adli tıp uygula-
malarında önemli bir yer tutmaktadır. Tazminat davaları, 
meslek hastalıkları, kazalar veya başka birinin eylemi 
sonucu vücut fonksiyonlarında azalma olan, kaybeden 
ya da bu yönde iddiası olan şahıslar tarafından davalar 
açılmakta, kayıpları oranında tazminat talep edilmekte-
dir. Şahısta kalıcı sekel/sakatlık bulunup bulunmadığı, 
mevcut ise bunun meslekte kazanma gücünden kayıp ora-
nının hesaplaması mahkemeler tarafından istenmektedir. 
Şahıstaki kayıplar kalıcı hale geldikten sonra mahkeme-
nin istediği yönetmeliğe uygun olarak bu oran hesaplan-
maktadır.

Tazminat davalarına konu olan başvuruların büyük 
çoğunluğunu trafik kazaları sonrası sakat kalma ya da 
sakat kalma iddialarının oluşturduğu görülmektedir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre; ülkemiz ka-
rayolu ağında 2015 yılında 1.313.359 adet trafik kazası 
meydana gelmiştir. Bu kazaların 1.130.348 adedi mad-
di hasarlı, 183.011 adedi ise yaralanmalı-ölümlü trafik 
kazasıdır (6). Sayının bu kadar yüksek olması tazminat 
davalarına konu olan raporların başvuru rakamlarını da 
arttırmaktadır. 

Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen trafik ka-
zası ve iş kazası gibi diğer nedenler sonrasında sakat kal-
dığını iddia edenlere düzenlenen maluliyet raporlarının 
içeriği ile sonucunun ortaya konması ve literatür eşliğin-
de tartışılması amaçlanmaktadır.

.
2. Gereç ve Yöntem
Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 

01.01.2013 tarihi ile 30.06.2016 tarihleri arasında mah-
kemeler tarafından trafik kazası sonrası maluliyet he-
saplaması için gönderilen dosyalar, olguların yaşına, 
cinsiyetine, maluliyet oranına, iyileşme süresine, takdir 
hakkı kullanıp kullanılmamasına, yaralanmaların vücu-
dun hangi alanlarında olduğuna, takdir hakkının hangi 
yaralanmalarda kullanıldığına göre özellikleri ortaya 
konuldu.

3. Bulgular
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana-

bilim Dalı’nda 01.01.2013-30.06.2016 tarihleri arasında 
düzenlenen mahkemeler tarafından gönderilen 3835 ma-
luliyet dosyası çalışmamıza dahil edilmiştir. Olguların 
2892 erkek (% 75.4), 943’ü (% 24.6) kadındı. Yaş aralığı 
1 ila 79 yaş arasında olup yaş ortalaması 30.8 olarak tes-
pit edildi. Yaş grupları açısından 30-39 yaş grubunun en 
yüksek oranda olduğu görüldü (Tablo 1). 

Tablo 1. Yaş Aralıkları ve Cinsiyet Dağılımı.

Yaş grupları Erkek Kadın Toplam Yüzde(%)
0-9 63 33 96 25
10-19 497 119 616 16.6
20-29 730 163 893 23.2
30-39 762 249 1011 26.3
40-49 487 209 696 18.1
50-59 198 97 295 7.6
60-69 86 52 138 3.4
70- 69 21 90 2.3
Toplam 2892 943 3835 100

Maluliyet dosyalarından 3675’i Adana’da görev ya-
pan Asliye Ticaret, Asliye Hukuk ve İş mahkemelerinden 
(% 95.9), 160 (% 4.1)’ı ise Adana dışında görev yapan 
mahkemelerden gelmişti. Mahkemelerden gönderilen 
tüm dosyalarda Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü 
kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre hesapla-
ma yapılması istenmekteydi. Büyük çoğunluğu Asliye 
Ticaret olmak üzere, Asliye Hukuk ve İş mahkemeleri 
tarafından gönderilen dosyalarda genel olarak meslek 
türlerinin belirtilmemiş olması sebebiyle meslek grupları 
belirtilmeyenler veya mevcut listeler çok eski olduğun-
dan listelerde yer almayanların tümünün meslek grupları 
düz işçi alınarak hesaplama yapılmıştır.  

Olguların 3768 (% 98.3)’i trafik kazası, 67 (% 1.7)’si 
trafik kazası dışı olaylar nedeniyle yaralanmıştı. Kişilerin 
iddia ettikleri yaralanmalar ile ilgili olarak ilgili bölüm-
lerden istenilen konsültasyonlar ve Adli Tıp Anabilim 
Dalımızca yapılan muayene sonrası maluliyeti olduğu 
tespit edilen olguların sayısı 3248 (% 84.7) olup kişilere 
verilen maluliyet oranlarının ortalamaları %17.7’dir. En 
yüksek maluliyet oran aralığının %10-19.9 grubunda ol-
duğu görüldü (Tablo 2). Olgulardan 587 (% 15.3)’inin ise 
meslekte kazanma gücünden azalma oluşturmadığı (ma-
luliyet oranının 0 olduğu) tespit edildi. Maluliyet oranının 
tespiti istenilen olgulardan 68 (% 1.7)’inde, olay tarihli 
yaralanma ile mevcut kısıtlılık arasında illiyet bağı ku-
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Grafik 1. Takdir Uygulanan Eklem ve Vücut Bölgeleri.
*Diğer; Baş, yüz, omurga, karın, toraks lezyonları.

Takdir Kullanımırulmadığından hesaplama yapılmadı. Olguların 35’inde 
maluliyet oranı %100 bulunmuş, olguların 180’inde ise 
vertebralarda stabilizasyon nedeniyle maluliyet oranı he-
saplanmıştır. Mahkemelerden sorulan geçici iş göremez-
lik süreleri açısından inceleme yapıldığında, raporda ya-
zılan sürelerin minimum 7 gün maksimum 2 yıl olduğu, 
ortalamanın ise 106.2 gün olduğu görüldü.

Tablo 2. Maluliyet Oranlarının Yüzdelik Dilimlere Göre 
Dağılımı.
Yüzdeler (%) Sayı Oran %
0 587 15.3
0-9.9 723 18.9
10-19.9 1163 30.4
20-29.9 513 13.4
30-39.9 438 11.4
40-49.9 196 5.2
50-59.9 91 2.3
60-69.9 59 1.5
70-79.9 17 0.5
80-89.9 12 0.3
90-99.9 1 0.03
100 35 0.9

Maluliyet raporlarının hesaplanması sırasında, 3002 
(% 78.3) olguda var olan kısıtlılıkların Çalışma gücü ve 
meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yö-
netmeliğinde karşılığının mevcut olduğu, 833 (% 21.7) 
olguda ise kısıtlılığı karşılayan bir madde olmaması ne-
deniyle ya da mevcut kısıtlılığın lezyonu tam karşılama-
dığı için takdir uygulandığı tespit edildi (Tablo 3). Takdir 
uygulanmak zorunda kalınan vücut bölgeleri; 318 (% 
38.1) omuz, 129 (% 15.4) kalça ve 72 (% 8.4) el bileği 
olarak sıralandığı görüldü (Grafik 1).

* Toplam lezyon sayısının, olgu sayısından fazla çıkması bazı olgularda birden çok bölgede lezyon olmasından kaynaklanmaktadır. Olguların 
463’ünde birden çok lezyon olduğu görülmüştür.

Tablo 3. Vücut Bölgelerine Göre Maluliyet Tespit Edilmeme ve Takdir Uygulanma Durumu.

Lezyon Bölgesi Sayı % Maluliyet saptanmayan Takdir uygulanan
Sayı % Sayı %

Baş boyun 690 14.9 159 27.4 80 9.6
Üst ekstremite 1010 21.8 134 22.8 390 46.8
Toraks 172 3.7 54 9.1 43 5.1
Batın 122 2.6 17 2.8 20 2.4
Alt ekstremite 2160 46.7 204 34.7 258 30.9
Vertebra 464 10.3 19 3.2 42 5.2
Toplam* 4618 100 587 100 833 100

Yaralanmaların gerçekleştiği lokalizasyonlara bakıl-
dığında; 2160 (% 56.3) olguda alt ekstremite yaralanması, 
1010 (% 26.3) olguda üst ekstremite yaralanması, 690 (% 
17.9) olguda baş yaralanması, 172 (% 4.5) olguda toraks 
yaralanması, 122 (% 3.1) olguda abdomen yaralanması, 
464 (% 12) olguda vertebra yaralanması vardı (grafik 
2). Vertebra travması bulunan 464 olgudan 180 (% 38.7) 
adedine posterior stabilizasyon uygulandığı tespit edildi.

4. Tartışma
Adli Tıp uygulamaları içerisinde maluliyet raporları-

nın hazırlanmasının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. 
Bir başkasının kusurundan kaynaklanan, sorumluluğu 
içerisinde yer alan bir eylem sonrasında yaralanmalar 
meydana gelebilmektedir. Yaralanmalar sonrası zarar gö-
ren şahıslar, ceza davalarına ek olarak zararlarının taz-
mini için maddi ve manevi davalar da açmaktadırlar (7). 
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04.02.2011 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 6098 Sa-
yılı Türk Borçlar Kanununda; hukuka aykırı ve kusurlu 
bir fiille başkasına zarar veren kişi bu zararı gidermek-
le yükümlüdür, denilmektedir. Burada bahsi geçen zarar 
kavramı tedavi giderleri, çalışma gücü azalması/yitiril-
mesinden ve ekonomik geleceğin etkilenmesinden kay-
naklanan kayıpları, şahsın kazanç kaybını içermektedir.

Tazminat davalarına konu olan başvuruların büyük ço-
ğunluğunu, trafik kazaları sonrası sakat kalma ya da sa-
kat kalma iddialarının oluşturduğu görülmektedir. Emni-
yet Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ülkemiz karayolu 
ağında 2013 yılında meydana gelen kazalarda 274.829, 
2014 yılında 285.059, 2015 yılında ise 304.421 kişinin 
yaralandığı belirtilmektedir (6). Sayının bu kadar yüksek 
olması ve yıllık yaralı sayılarındaki artış başvuru rakam-
larını da giderek arttırmaktadır.

Çalışmamızda meydana gelen olay türlerine bakıl-
dığında, en fazla trafik kazası sonucu (n=3768; %98.3) 
rapor başvurusu yapıldığı görülmüş olup, Ertürk ve arka-
daşlarının (8) çalışması (%74.3) ve Kaya ve arkadaşları-
nın (9) çalışmasından (%74) daha yüksek bulunmuştur. 
Trafik kazaları yaralanmalara yol açan kazalar arasında 
tüm dünyada ilk sırada yer almaktadır (10). Acil servis-
lerde adli vaka olarak bildirilen olgular üzerinde yapılan 
çalışmalarda da trafik kazalarının ilk sırada yer aldığı, 
oranların %27.3 ile %53.85 arasında değişebildiği belir-
tilmektedir (11,12).

Çalışmamızda olguların 2892’unun erkek (%75.4), 
943’ünün (%24.6) kadın olduğu görüldü. Elde edilen 
sonuç Kaya ve arkadaşları (%74.3 erkek, %25.7 kadın) 
ile Eşiyok ve Korkusuz’un (%59.6 erkek, %40.4 kadın) 
çalışması ile uyumluydu (7,9). Bu çalışmalarda tüm adli 
olgularda olduğu gibi erkek oranları yüksekti. Yapılan 
çalışmalarda trafik kazası geçirenlerin çoğunlukla er-
kek cinsiyetinde olduğu, bu duruma erkek sürücü sayı-
sının çokluğu ve erkeklerin kadınlara göre daha agresif 
araç kullanmalarının sebep olabileceği belirtilmektedir 
(10,13).

Yapılan çalışmalarda ortalama yaşın bir çalışmada 
30.6, başka bir çalışmada ise 31.9 olduğu belirtilmektedir 
(13,14). Çalışmamızda elde edilen yaş ortalaması (30.8) 
ve yaş aralığı yapılan diğer çalışmalarla uyumlu bulun-
muştur. En çok olgunun ise 30-39 yaşları arasında olduğu 
görülmüştür.

Acile trafik kazası nedeniyle getirilen ve yaralanma 
bölgelerini gösteren çalışmalarda baş-boyun bölgesi ile 
birlikte ekstremite lezyonlarının daha çok görüldüğü be-
lirtilmektedir (14,15). Maluliyet olgularının değerlendi-
rildiği çalışmalarda ise pelvis ve alt ekstremite lezyonla-
rının ilk sırada yer aldığı görülmektedir (2,7,9). Yapmış 
olduğumuz çalışmada 2160 (%56.3) olguda alt ekstremi-

te yaralanmasının ilk sırada yer aldığı, bunu 1010 olgu ile 
üst ekstremite yaralanmasının takip ettiği ve sonuçların 
diğer çalışmalar ile uyumlu olduğu saptandı. Bu durum 
trafik kazalarına bağlı olarak alt ekstremitede daha fazla 
yaralanma olduğunu ve daha fazla sekel lezyon kaldığını 
göstermektedir.

Maluliyet oranları açısından yapılan değerlendirme-
de; olguların 587’sinde (%15.3) vücut fonksiyonlarında 
herhangi bir kayıp olmadığı belirtilmiş bunlar içerisinden 
68’inde (%1.7) olay tarihli yaralanma ile mevcut kısıtlılık 
arasında illiyet bağı kurulmadığından hesaplama yapıla-
mamıştır. Lezyon olan ve illiyet bağı kurularak hesapla-
ma yapılan 3248 (%84.7) olguda ise oranlara ait ortala-
maların %17.7 olduğu görüldü. Birgen’in çalışmasında 
en fazla maluliyet oranı %10-25 aralığında, Kaya’nın 
çalışmasında ise %10-20 aralığında olup çalışmamızla 
uyumluluk göstermektedir. Yapılan çalışmalarda malu-
liyet saptanmayan olguların oranının %14,4 ile %40,4 
arasında değiştiği, çalışmamızda elde edilen sonucun bu 
aralıkta olduğu görüldü (7,9,16).

11 Ekim 2008 tarih, 27021 sayılı Çalışma Gücü ve 
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit Yönetmeli-
ğinde olmayan veya yönetmelikte tam karşılığı olmayan 
lezyonlar için sıklıkla “takdir” hakkı/yetkisi kullanılmak-
tadır—bunu lezyon ağırlığına göre “kıyaslama” olarak da 
kabul edebiliriz. İlgili yönetmelikte böyle bir yetkinin ne-
rede ve nasıl kullanılacağı belirtilmemiş olmakla birlikte 
Adli Tıp uzmanları raporlarında “adaletli olabilmek için” 
ya da lezyonları ağırlığına göre kıyaslayabilmek için bu 
hakkı kullanmaktadır (17). Örnek; humerus boyun kırığı 
olan bir olguda iyileşme tamamlandıktan sonra normal 
omuz hareketlerinin %50’sini kaybettiği durumda, mes-
lekte kazanma gücü kaybı yönetmeliğinde omuz ankilozu 
maddesine göre çıkacak sonucun %50’si alınması.

Çalışmamızda, 3002 (%78.3) olguda var olan kısıtlı-
lıkların çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı 
oranı tespit işlemleri yönetmeliğinde karşılığının mevcut 
olduğu, 833 (%21.7) olguda ise kısıtlılığı tam karşılayan 
bir madde olmaması nedeniyle takdir uygulandığı tespit 
edildi. Kaya ve arkadaşlarının (9) çalışmasında da benzer 
olarak olguların %35.8’inde olaya bağlı meydana gelen 
arızanın tam karşılığı bulunmadığından ilgili yönetmeliğe 
göre arızasına en yakın arıza çeşidinin seçildiği, olguların 
15’inde ise yönetmelikte kişinin arızasına karşılık gelen 
arıza bulunmakla beraber o arızaya karşılık gelen fonk-
siyonun tamamı yitirilmediğinden açıklama yapılarak 
maluliyet oranında takdiren bir oran belirtildiği görüldü.

Çalışmamızda lezyonun veya lezyon ağırlığının tam 
karşılığı olmadığı için takdir uygulanmak zorunda kalı-
nan vücut bölgelerinin; 318 olguda (%38.1) omuz, 129 
olguda (%15.4) kalça ve 72 olguda (%8.4) el bileği olarak 
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sıralandığı görüldü. Bu durum, olay türlerinin tamamına 
yakınının trafik kazaları olması, trafik kazaları içerisinde 
de alt ve üst ekstremite yaralanmalarının çoğunlukta ol-
ması ile ilgilidir. Bunun yanı sıra; değerlendirmenin ya-
pıldığı ilgili yönetmelikte eksikliklerin bu gruplarda yer 
alması ve bu bölgelerdeki fonksiyon kayıplarının geniş 
başlıklar altında ele alınmış olması bu durumu açıkla-
maktadır.

Ayrıca mahkemeler tarafından, tazminat hesaplama-
sında kullanılan lezyonların iyileşme süresi (geçici iş 
kaybı süresi) sorulmaktadır. Lezyonlar için standart bir 
iyileşme süresinin olamayacağı, bu sürenin kişiden kişiye 
(yaşına, beraberinde olan hastalıklarına vb. gibi) farklı-
lıklar göstereceği bilinmektedir. Bu soruya doğru yanıtı 
hastanın tedavisini yapan hekimlerin verebileceği, buna 
ulaşmanın her zaman mümkün olmadığından dolayı ve 
kendi uygulamamızda standart sağlayabilmek için genel 
olarak (bazı istisna olgular haricinde) hastada meydana 
gelen “mutad iştigalden kalma” süresinin 3 katı bir süre-
nin raporlarda yazıldığı görüldü.

Adli Tıp uygulamalarında karşılaştığımız hastaların 
simülasyon yapmalarına veya var olan durumlarını abart-
malarına maluliyet raporlarında da sık olarak rastlan-
maktadır. Adli Tıp uzmanlarının genelde bu konuda bilgi 
sahibi olduğu bilinmektedir. Konsültasyon istenen klinis-
yenlerin bu konuda tecrübeli olmasının raporların doğru-
luğuna yardımcı olacağı, eğer mümkünse klinik muaye-
neden sonra Adli Tıp uzmanı tarafından da değerlendiril-
mesinin bu riski en aza indireceği düşünülmektedir.

5. Sonuç
Adli Tıp uzmanlarının sıklıkla düzenledikleri maluli-

yet raporlarında standart bir uygulama sağlayamadıkları 
düşünülmektedir. Bu standardizasyonun sağlanabilmesi 
için ortak çalışmaların arttırılmasının gerekli olduğu gö-
rülmektedir. Adaletin sağlanmasına yardımcı olabilmek 
açısından, maluliyet hesaplamasında kullanılan yönetme-
liklerin tek başına her birinin yetersiz olduğu bu nedenle 
daha ayrıntılı, güncel meslekler ve tedavi yaklaşımları 
göz önüne alınarak yeni bir yönetmeliğin oluşturulması-
nın gerekli olduğu, bu yönetmelikler hazırlanırken uygu-
lamada bu işin içinde olan Adli Tıp uzmanlarının mutlaka 
ekip ya da çalışma grubu içinde bulunmasının doğru ola-
cağı düşüncesindeyiz.
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DERLEME / REVIEW

Özet
Ülkemizde giderek artan bir gündem oluşturan kadın cinayetleri sa-

hip olma olgusu üzerinden araştırılmaya çalışılmıştır. Toplumsal cinsiyet 
kadınlık ve erkeklik algısı o toplum içinde konum rol ve görevlerin be-
lirlenmesi açısından önemlidir. Çalışmada toplumsal cinsiyet algısından 
hareketle ortaya çıktığı düşünülen “sahip olma duygusu”, Fromm’un “ol-
mak” ve “sahip olmak” kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu gözden geçirme çalışmasında kadın cinayetleri ve nedenleri ko-
nusunda yazılmış makale, kitap ve tezlerden, istatistik veriler için de 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017 yılına ilişkin 
verilerinden yararlanılmıştır.

Fromm’un “olmak” kavramı insancıl ve varoluşçu kuramlarda da 
“kendini gerçekleştirme” olarak karşılığını bulmaktadır. İnsancıl ku-
ramlarda kendini gerçekleştirme, psikolojik olarak tam sağlıklı insanı 
tanımlar. Fromm, “sahip olmayı” ise, sahip olunanı ele geçirmek, üze-
rinde hakimiyet kurmak ve dilediği şekilde kullanma hakkı olarak ta-
nımlamaktadır. “Sahip olma”, ne pahasına olursa olsun, onun korunma-
sını da beraberinde getirdiğinden, sahip olunan nesnenin kaybedilmesi 
kişilik bütünlüğü için bir tehdit olarak algılanmaktadır.

Çalışmalar genellikle, erkeklerin otoritelerine veya statülerine yöne-
lik tehdit algıladıkları zaman şiddete başvurduklarını göstermektedir. Eril 
otorite erkeğin benliğini oluşturan temel öğe olarak algılanmaktaysa, kar-
şı gelinmesi tamamen benliğe yapılmış bir saldırı olarak algılanmaktadır.

Kadının sahip olunan bir nesne olarak algılanması, onu dilediği gibi 
kullanma ve gerektiğinde de ortadan kaldırma hakkını beraberinde ge-
tirmektedir. Bu toplumsal algının değişmesinde uzun süreli ve sistemli 
planlanan “olmak” temelli eğitimler önemlidir.

bireylerin namusun cinsiyet algısına odaklanması yerine; bireye 
saygı, kadın-erkek eşitliği ve evrensel dürüstlük, doğruluk olgularına 
odaklanması sağlanmalıdır. Namus olgusunun bireyin kendisine ait bir 
değer olduğu vurgulanmalıdır. Nesneye sahip olmak ve birey olmak 
arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme konusunda farkındalık kazandırıcı 
etkinlikler, çalışmalar ve programlar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayetleri; Sahip Olma Güdüsü; Top-
lumsal Cinsiyet.

Abstract
Femicide that is an increasingly agenda in our country has been 

tried to be investigated through the fact of having. The perception of 
gender, femininity and masculinity is important in terms of determining 
the positions, roles and duties in community. In this study, “the sense 
of having” which is thought to have emerged from the perception of 
gender, has been tried to be explained by Fromm’s concepts of “to be” 
and “to have”.

For this study scholarly articles, books and dissertations about fem-
icide and its leading factors as well as statistical results of 2017 from 
“We Will Stop Femicide Platform” have been reviewed.

Fromm’s concept of “to be” finds itself as “self-realization” in Hu-
manistic/ Existentialist theories. Self-realization in humanistic theories 
defines a psychologically healthy person. Fromm defines “having” as 
to take possession, to dominate on it and to have right to use it. Since 
“having” brings with it its protection at any cost, the loss of possessed 
object is perceived as a threat to integrity of personality.

Studies often show that men resort to violence when they perceive 
threats to their authorities or statutes. If the masculine authority is per-
ceived as the basic element of the man’s self, the opposition is perceived 
totally as an attack to the self

The perception of a woman as a possessed object brings with it the 
right to use her as he wishes and the right to kill her when necessary. It is 
important to have long-term and systematically planned “being” based 
trainings in the change of this social perception.

As a result; instead of focusing on the pudicity perception of sex, 
individuals must be provided to focus on the facts of respect, the equal-
ity of woman and man, universal honesty and truthfulness. It should 
be emphasized that the fact of pudicity is the individual’s own values. 
Awareness-raising activities, studies and programs should be planned 
to evaluate the relationship between having an object and becoming an 
individual.

Keywords: Femicide; The Instinct of Possession; Gender.
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1. Giriş
Ülkemizde kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin 

vardığı son nokta olarak, giderek artan bir gündem oluş-
turmaktadır. Yapılan araştırmalar kadınların aile yaşamla-
rında en çok eşlerinin veya yakın ilişki içerisinde olduğu 
erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kaldığını göstermek-
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tedir. Kadın olduğu için şiddete uğruyor olmak toplumsal 
cinsiyet algısı ile açıklanabilir bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. “Toplumsal cinsiyet” kadın ve erkek olmaya 
ait özelliklerin kültürel olarak nasıl algılandığı ile ilgili 
bir kavramdır. Kadınlık ve erkeklik algısı o toplum içinde 
konum rol ve görevlerin belirlenmesi açısından önemli-
dir.

Bu çalışmada kadın cinayetlerinde ön planda karşı-
mıza çıkan ve toplumsal cinsiyet algısından güç aldığı 
düşünülen “sahip olma duygusu”, Fromm’un “olmak” ve 
“sahip olmak” kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır.

2. Yöntem
Bu gözden geçirme çalışmasında kadın cinayetleri ve 

nedenleri konusunda yazılmış makale, kitap ve tezlerden, 
istatistik veriler için de Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’nun 2017 yılına ilişkin verilerinden yararlanıl-
mıştır. Özellikle aranan anahtar kelimeler “Kadın cina-
yetleri”, “Sahip olma güdüsü” ve “Toplumsal cinsiyet” 
olmuştur. Alan indekslerinde yer alan hakemli dergiler-
de, 2000 yılı ve sonrasında yayınlanmış makaleler tercih 
edilmiştir.

3. Nedensel bağlamda kadın cinayetleri
Kadın cinayetleri kavramı kadınların, toplumsal rol-

leriyle bağlantılı nedenlerle öldürülmeleri anlamında 
kullanılmaktadır. Çalışmalar genellikle, erkeklerin oto-
ritelerine veya statülerine yönelik tehdit algıladıkları za-
man şiddete başvurduklarını göstermektedir (1). Caputi 
ve Russel, nedensel bir yaklaşımla kadın cinayetlerini 
tanımlarken; erkeklerin “kadını küçümseme, nefret, ya 
da kadına sahip olma duygusu” gibi nedenlerle kadın ci-
nayetlerini işlediklerini belirtmişlerdir (2). Umut Vakfı 
“Kadın Cinayetleri Haritası” çalışmasında, 2015 yılında 
Türkiye’de basına yansıyan 309’u silahlı, toplam 414 
kadın cinayetinden söz etmektedir. Aynı çalışmada 2016 
yılının ilk ayında 40 kadın cinayeti işlendiği de eklenmiş-
tir (3). Kadın cinayetleri platformu, 2016 yılının ilk altı 
ayında 153, yedinci ayında 17 kadının cinayet nedeniyle 
kaybedildiğini bildirmektedir (4). 

Cinsel partnerin veya yakın ilişkide olunan kadınların 
öldürülmesi ile sonuçlanan olaylarda failin temel nede-
ni genellikle terk edilmek olmaktadır. Ülkemizde kadın 
cinayetlerinin büyük çoğunluğu eşinden boşanmak veya 
terk etmek isteyen kadınlara karşı işlenmektedir. Eşini öl-
düren erkeklerin önemli bir bölümü de kıskançlık veya 
namus adına cinayet işlemektedirler (5)

Uğurlu ve Akbaş namus adına kadına şiddeti incele-
dikleri makalede kültürel bir bakış açısıyla, kadın üzerin-
den tanımlanan namus kavramına odaklanmışlardır. Di-
ğer namus kültürlerinde olduğu gibi Türkiye’de de namus 

sistemi ailelerinin namusunu korumak için hem erkek 
hem de kadınları sorumlu tutmaktadır. Ancak, kadının 
her türlü davranışı erkeğin namusunun da belirleyicisidir. 
Bu açıdan kadının özellikle karşı cinsle olan davranışla-
rını kontrol altında tutmak ve onların namusunu korumak 
erkekler için bir görev niteliğindedir. Namusa gelecek 
herhangi bir tehdit veya kadının namusundan dolayı aşa-
ğılanma erkeğin aktif olarak bir meseleyi çözmesini ge-
rektirmektedir (6).

Namus kültürlerinde namus, diğerlerinin değerlendir-
mesiyle önem kazandığından namusu zedeleyecek her-
hangi bir hareket kızgınlık, utanma ve aşağılanma gibi 
olumsuz duyguları uyandırır. Bu durumda namusun geri 
kazanılması ve yeniden yapılandırılması için bir onarım 
gerekir (6).

Namusunu korumadığı düşünülen kadına uygulanan 
en aşırı şiddet türü namus cinayetidir. Birleşmiş Millet-
ler Nüfus Fonu’nun 2000 yılı UNFPA raporuna göre, tüm 
dünyada her yıl 5000’den fazla kadın namus nedeniyle 
kendi aile bireyleri tarafından öldürülmektedir. Raporda 
bu tür cinayetlerin Müslüman ülkelerde yaygın olmakla 
birlikte, bu ülkelerle sınırlı kalmadığı da ifade edilmekte-
dir. Türkiye İnsan Hakları Başkanlığı’nın 2008 yılı Töre 
ve Namus Cinayetleri Raporuna göre 2003 ve 2007 yılları 
arasında 1148 kişi namus adına öldürülmüştür. Bu öldü-
rülenlerin yarısına yakını kocaları tarafından öldürülen 
kadınlardır. UNFPA 2005 yılı raporunda Türkiye’nin tüm 
bölgelerde yapılan araştırmaya cevap verenler arasında; 
namus kavramını kadın, kadın cinselliği ve kadının kont-
rolü ile bağdaştırma yönünde kuvvetli bir eğilim ifade 
edilmiştir. Aynı raporda en yaygın namus anlayışının, 
kadınların hayatına sıkı bir kontrol getirerek ve aile er-
keklerine onları bir mal gibi kullanma hakkı vererek ka-
dınların ezilmesine de ortam sağlayan bir anlayıştan söz 
edilmiştir (7).

Namusuna zarar geldiği düşünülen erkek bu zara-
rı onarmak üzere saldırgan davranışlarla tepki vermesi 
gerektiğinde stres yaşayabilir. Namusunun kirlendiğine 
dair toplumsal algı temizlenmezse toplumun ona atfede-
ceği olumsuzluklarla baş etmek daha da güçtür. Namus 
kültürlerinde gerek aile üyeleri, sosyal çevre, ataerkillik, 
gerekse erkeklik algısı ve hegemonik erkekliğin erkek 
üzerindeki baskısı, onun bu durumdan sorumlu gördüğü 
kadına şiddet uygulaması için referans olabilir (6).

Bağlı ve Özensel, namus cinayeti işleyip hapishaneye 
giren kişilerin depresyon, anksiyete, paranoya ve obsesif- 
kompülsif psikolojik sorunları olmadığını göstermişler-
dir. Mahkumların % 47.9’u işledikleri cinayet için piş-
manlık duymamaktadır. % 41.1’i aynı durumda kalsalar 
yine cinayet işleyeceklerini belirtmektedir. % 4.2’i hapse 
girmemek adına namuslarına leke süren kadını intihara 
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zorlayacaklarını belirtmişlerdir. Sadece % 37.9’u aynı 
durumda kalsalar bu suçu işlemeyeceklerini rapor etmiş-
lerdir (8). Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi kayıt-
larına göre, 1987-1998 yılları arasında Türkiye’de kadın 
cinayeti işleyenlerin %74.7’sinin cezai sorumluluğunun 
tam olduğu görülmüştür (5).

3.1. Hegemonik Erkeklik Kavramı
“Hegemonik Erkeklik” kavramı şiddetin araştırılma-

sında kullanılan pek çok kavramdan biridir. Bu kavram 
aile içi şiddet bağlamında duygulanım ve güdülenmeyi 
anlamada yardımcı olabilir. Connell, kadın üzerine erkek 
baskınlığını destekleyen hegemonik (baskın) erkekliğin 
kadına uygulanan şiddet ile ilişkili olduğunu ifade et-
miştir. Hegemonik erkeklik toplumsal arka planı olan bir 
kavramdır. Connell’ın geliştirdiği “hegemonik erkeklik” 
kavramı, ataerkil toplumsal yapıyla birlikte kültürel öğe-
leri de içererek, erkekliğin kuruluşu ve sürdürülmesiyle 
ilgili önemli bir çerçeve sunar (9). Hegemonik erkeklik 
kavramıyla, kaynağını ataerkil yapıdan alan cinsiyet dü-
zeniyle birlikte, sınıf ilişkilerine ve kültürel dinamiklere 
de vurgu yapar. Kadınlar üzerinde kurulan hiyerarşinin 
yanı sıra, erkekler arasında kurulan hiyerarşiyi de gözler 
önüne serer. Burada amaç, kadının baskı altında tutulma-
sını sağlayacak bir erkekliğin yaratılarak, ataerkil idealin 
sürdürülebilmesini sağlamaktır (10).

Uğurlu, toplumsal erkek rollerini karşılamaya çalışan 
erkeklerin bu rollerle çelişen bir durum olduğunda düşük 
benlik saygısı, güvensizlik ve kızgınlıkta artış gibi psi-
kolojik sorunlar yaşayabildiklerini ifade etmiştir. Aynı 
çalışmada (Malamuth, Linz, Heavey, Barnes ve Acker, 
1995’ten alıntı ile) erkekler bu tür geleneksel hegemonik 
erkek rollerini yerine getiremediği zaman stres hisseder-
ler denmiştir (6).

USAK’ın Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet araştır-
masında belirtildiği gibi; kadına yönelik şiddet, sadece 
kurban ve saldırgan arasındaki zorlayıcı iktidar ilişkileri 
ile değil, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete katkıda bu-
lunan sosyal ve siyasal iktidar sistemleriyle de ilgilidir. 
Boşanmış ya da ayrılmak isteyen kadınların daha fazla 
şiddete uğruyor olmalarının baş edilemeyen bir kontrol 
duygusu ile ilişkilendirildiği ve bunun da toplumsal eşit-
sizliklerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bu neden-
ledir ki aynı raporda; kadına yönelik şiddetle mücadelede 
kadın-erkek eşitsizliğinin her alanda ortadan kalkacağı 
bir “zihinsel dönüşüm” den söz edilmektedir (11).

Dünya Sağlık Örgütü, kadına yönelik şiddeti öncelikli 
bir sağlık sorunu olarak değerlendiren çalışmasında (12), 
kadına yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklerin sürecin 
bir parçası olabileceğini gösteren somut örnekler sun-
muştur.

3.2. “Sahip Olmak” ya da “Olmak”
Fromm, mala, üne, bilgiye, insana “sahip olmayı” on-

ları ele geçirmek, onlar üzerinde hakimiyet kurmak ve di-
lediği şekilde onları kullanma hakkı olarak tanımlamak-
tadır. Sahip olmaya karşıt olarak ileri sürdüğü kavram ise 
“olmak”tır. Olmak, her şeyi kendi bütünlüğü ve gelişimi 
içinde sevmek demektir (13).

Sahip olmak güdüsü ile başlayıp devam eden ilişki-
ler, bir kendine mal ediş sürecini ifade etmektedir. Bu 
aynı zamanda sahip olunanı kaybetme korkusu ve onu 
kendi benliğini bütünleyici bir nesne olarak algılamayı 
ifade eder.

Kişilik “olmak” tarafından belirleniyorsa, sahip olu-
nan şeyler kaybedildiğinde kişiliğin yıkılması tehlikesi 
de doğmaz. Kişi odak noktasını ve davranışlarımı yön-
lendiren güdüleri, kendi içinde bulur. Sahip olma, sahip 
olduğu nesneler üzerinde hak sahibi olma düşüncesi, sa-
hip olunanın, ne pahasına olursa olsun, korunmasını da 
beraberinde getirir. Sahip olunanın kaybedilmesi kişilik 
bütünlüğü için bir tehdit olarak algılanır. 

Sahip olmak ve sahip olunan üzerinde egemenlik sa-
hibi olmak kültürel değerlerle de beslendiğinde kültürel 
ve sosyal meşruluk kazanmaktadır. “Kız isteme”, “kadı-
nın namusunun erkeğin namusu haline gelmesi”, “ya be-
nimsin ya toprağın” gibi sosyal ön kabuller de meşrulaş-
maya zemin hazırlamaktadır.

Fromm’un “olmak” kavramı insancıl ve varoluşçu 
kuramlarda da “kendini gerçekleştirme” olarak karşılı-
ğını bulmaktadır. İnsancıl kuramlarda kendini gerçek-
leştirme, psikolojik olarak tam sağlıklı insanı tanımlar. 
Rogers potansiyelini tam kullanan, kendini gerçekleş-
tirmiş insanı değer koşullarına sahip kişi olarak tanım-
lar. Böyle bir kişi koşulsuz-olumlu özsaygıya sahip, 
başkalarının “meli-malı” ları yerine kendi organizmik 
değer verme süreçlerini ön planda tutan bir yapıya sa-
hiptir (14, 15).

Ayrılığı kabullenmeyen yapı, çeşitli nedenlerle karşı-
mıza çıkabileceği gibi, bu nedenlerden nesne ilişkileri ve 
ayrılma-bağlanma süreçleri önemli bir alanı oluşturmak-
tadır. “Sahip olma” güdüsü bu çerçevede değerlendirile-
bileceği gibi, bu değerlendirme sosyal ve kültürel bakış 
açısı ile de desteklenebilir. Nesne ilişkileri kuramına göre 
kendilik ve nesne dünyası erken duygusal deneyimler ve 
etkileşimlere bağlı olarak oluşur (16).

Bowlby›e göre çocuğun sağlıklı psikolojik gelişimi 
anne ve çocuk arasında kurulan güvenli bağlanma iliş-
kisine bağlıdır. Ainsworth de bebek ile anne arasında 
oluşan bağlanma stilinin çocuğun psikolojik gelişiminde 
ciddi bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Güvenli bağ-
lanma annenin sıcak, duyarlı, bebeğin gereksinimlerini 
gidermeye hazır ve bağlanılabilir olma özelliklerini taşı-
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masıyla ilgili olup, duygusal sağlığın bir kaynağı olarak 
görülür. Çocuğa «ötekinin» ihtiyaç duyduğunda onun için 
orada hazır olacağı ile ilgili güven verir ki, bu da onun 
yetişkin yaşamında doyurucu ilişkiler kurma kapasitesine 
zemin oluşturur (17).

Erişkin hayatta da bu bağlanma tarzlarının uzantıla-
rını gözlemleyebiliriz. Örneğin kararsız bağlanma tarzı-
na sahip kişiler annelerinden öğrendikleri tutarsız ilişki 
kurma tarzını ilerideki ilişkilerinde de kullanırlar. Yapılan 
araştırmalar kaygılı/kararsız bağlanma tarzına sahip kişi-
lerin ikili ilişkilerde aşırı uçlarda, aşırı kıskançlık ve tutku 
içeren, takıntılı düşüncelerle dolu, manevi benzeşme ve 
birleşme talep eden ilişkilerde yer aldıklarını ortaya çı-
karmıştır

Tüzün ve Sayar’ın, aktardıklarına göre; bağlanma ve 
sahip olma ilişkileri içinde kültürden kaynaklanan des-
tekleri de unutmamak gerekir (17). Türkiye’de kadınla 
ilgili toplumsal algıyı yansıtan temel kavram “namus” 
olmaktadır. Bu kavram kadınları bağımsız bireylerden 
çok mensubu oldukları gruba ait bireyler olarak görül-
melerine neden olmaktadır. Kadının her türlü davranı-
şından kendini doğrudan sorumlu gören grubun erkek 
üyeleri de kendilerini hem kadını savunmakla hem top-
lumsal normlara karşı davranan kadınları cezalandır-
makla yükümlü görmektedir. Bu algı ve algıdan doğan 
“görev” bilincinin erkeğin “sahip olma” dürtüsünü ge-
liştirici bir işlevi bulunmaktadır. “Sahibi olduğu” kadına 
şiddet uyguluyor olmak ve hatta onu öldürmek için ta-
mamen kendi dışında nedenleri vardır. Meselenin bu ka-
dar dışsallaştırılmış olması ve adeta yüceltilmesi kadın 
cinayetlerinin kişisel meşruiyet zeminini hazırlamakta-
dır görüşündeyiz.

Dobash ve Dobash, kadınlara yönelik erkek şiddetinin 
nedenlerini şöyle sınıflandırmışlardır: (18)

• Erkeklerin kadınları başkaları ile paylaşmak iste-
memesinden kaynaklanan kıskançlık duygusu,

• Erkeklerin özellikle aile içerisinde kadınlara atfe-
dilen görevlere ilişkin beklentileri,

• Erkeklerin kadınların yaptıkları ‘yanlış’ davranış-
lardan dolayı onları cezalandırma hakkını kendile-
rinde görmeleri

• Erkeklerin kadınlar üzerinde otorite kurma ve top-
lumsal beklentilerin önemi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2017 
Şubat ayı kadın cinayetleri raporunda kadınların erkekler 
tarafından öldürülme nedenleri gösterilmiştir (4).

Tablo 1. 2017 Şubat Ayı kadın cinayetleri nedenleri
Neden %
Tespit edilemeyen 37
Şüpheli ölüm 27
Kendi hayatına dair karar alma 20
İlişkiyi sonlandırma 10
Evliliği sonlandırma 6

Tespit edilemeyen nedenler, olayların çok yeni ve he-
nüz soruşturma aşamasında olması nedeniyle fazla gibi 
gözükmekle birlikte; hükümler kesinleştiğinde bu gru-
bun diğer gruplar arasında dağılacağı düşünüldüğünde 
evliliği sonlandırma, kendi hayatına dair karar alma gibi 
özerkliğe ilişkin nedenlerin ilk sıralarda olduğu görül-
mektedir. Öldürülen kadınların %36’sı boşanmak, kendi 
hayatına dair kararlar almak veya ilişkiyi sonlandırmak 
istiyordu. Bu sonucu destekler nitelikte pek çok çalışma 
ve istatistik bulunmaktadır. Bu nedenler içindeki temel 
nokta “sahip olunanı” kaybetme korkusu olarak değer-
lendirilebilir. Bu vazgeçilmezliğin öldürme noktasına 
gelmesi erkeğin toplumsal otoritesini de yitirmesi olarak 
algılanmaktadır. Terkedilme olasılığının söz konusu ol-
duğunu hissettiğinde erkek, kadını ve hatta çocuklarını 
öldürebilmektedir. Tüm bu olgularda genel olarak erkek-
lerin o noktaya kadar zaten kadınları istismar ettikleri de 
bilinmektedir.

Tablo 2. Cinayet aleti
Cinayet aleti %
Ateşli silah 47
Tespit edilemeyen 24
Kesici alet 23
Darp 3
Zehirleme 3

Ateşli silahların elde edilmesindeki kolaylık, bu nok-
tada tekrar vurgulanmalıdır.

Kadına karşı şiddete başvuran erkekler üzerinde kap-
samlı araştırmalar yapılmıştır. Bu erkeklerin çoğunda 
aşırı güvensizlik duygusu göze çarpmaktadır. Narsistik 
yaralanma eğilimleri çok fazladır. Aşırı bağımlıdırlar. En 
küçük bir ayrılma, boşanma tehdidi bu erkekleri paniğe 
sokar. Kendi özgüvenini kazanamamış, bağımlı kişilik 
yapısı gösteren erkekler çok kıskanç davranarak, kadının 
güven kazanmasına izin vermezler (19).
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Avşar’ın Türk’ten yaptığı bir alıntıyla belirttiği gibi 
(2015: 97-98), boşanma fikri, erkeğin iktidarına bir baş-
kaldırı ya da onun hakimiyet alanından bir kopuşa, onun 
iktidarında bir zayıflamaya işaret ediyor gibi gözükmek-
tedir. Ancak aslında söz konusu olan, eril tahakkümün ya 
da hegemonik erkeklik pratiklerinin bir başka araçsallık 
üzerinden gerçekleştirilmesidir (20). Bir eril değer olarak 
burada şiddet “kadınına sahip çıkmak” fikrinin uç nok-
tasıdır.

Erkeklerde, aldatılmış olma veya bunun şüphesi bile 
eşlerini öldürmüş olmada önemli bir güdülenme olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Eşi tarafından artık tercih edilmi-
yor olmak veya bunun şüphesi bile, eşini öldürmeye ka-
dar varabilen bir kin ve öfke yaratabilmektedir. Eşin bir 
başkası ile ilişki kurmasını kendi namusu ve şerefi olarak 
gören bir anlayış, ancak patolojik bir sahiplenme duygu-
su veya kişilik yapısındaki bozukluklar ile açıklanabilir. 
Kültür faktörü ile toplumsal yönden de desteklenen bu 
anlayış aile birliğine bir yarar sağlamadığı gibi, aile içi 
şiddetin de çoğu kez nedeni olmaktadır.

Eşini öldüren kadın ve erkekler üzerinde yapılan 
bir çalışmada (5), erkeklerin çoğunluğu, fiziksel şiddet 
uyguladıkları eşleri boşanmak istediğinde veya kendi-
lerini terk ettiğinde, buna şiddetle karşı çıktığı üzerinde 
durulmuştur. Aynı çalışmada eşlerini öldüren kadınların 
en önemli gerekçesi bu kadınların şiddete maruz kal-
ması (%56.7) olarak bildirilmiştir. Kıskançlık, kıskanç-
lık şüphesi ve namus nedeniyle eş öldürme erkeklerde 
%47.1 olarak saptanırken; kadınlarda bu oran (%6.7) 
olarak bulunmuştur. Bu noktada toplumsal cinsiyet al-
gısından referans alan, patolojik bir bağımlılık ilişkisin-
den ve bağımlı kişilik yapısından söz etmek de müm-
kündür.

Çalışmalar genellikle, erkeğin erkekliğinin hiçe sa-
yıldığı veya sorgulandığı veya erkeklerin otoritelerine 
veya statülerine yönelik tehdit algıladıkları zaman şid-
dete başvurduklarını göstermektedir. Burada da sahip 
olunan şey otoritedir. Söz edilen eril otorite toplumsal 
kabul ve desteklerle birlikte vazgeçilmez bir nesneye 
dönüşmektedir.

Eril otorite erkeğin benliğini oluşturan temel öğe 
olarak algılanmaktaysa, karşı gelinmesi tamamen benli-
ğe yapılmış bir saldırı olarak algılanmaktadır. Hele artık 
tercih edilmediği veya kendisinden ayrılmak istediği için 
eşini öldürenlerle bağlanma süreçleri açısından yapılacak 
araştırmalarda önemli sonuçlara varılacağı kanaatinde-
yiz. Ayrıca sosyal ve ekonomik yapılanma içinde sahip 
olmak, satın almak odaklı dayatmaların “sahip olma” gü-
düsünü geliştirdiği ve temelde hatalı bir örgütlenme söz 
konusu olduğunda, sahip olunan nesnenin ne pahasına 

olursa olsun kaybedilmemesi gerektiği çarpık düşüncesi 
ortaya çıkmaktadır. Kadının sahip olunan ve kendisinden 
ve namusundan sorumlu olunan bir nesne olarak algı-
lanması onu dilediği gibi kullanma ve gerektiğinde de 
ortadan kaldırma hakkını beraberinde getirmektedir. Bu 
toplumsal algının değişmesi ancak uzun süreli ve sistemli 
yaygın “olmak” temelli eğitimler ile mümkündür.

4. Sonuç ve Öneriler 
• Bireylerin namusun cinsellikle ilişkisine odaklan-

ması yerine bireye saygı, kadın-erkek eşitliği ve 
genel olarak dürüstlük, doğruluk, onur ve saygı 
olgularına odaklanması sağlanmaya çalışılmalıdır. 

• Namus olgusunun bireyin kendisine ait bir değer 
olduğu ve bu değerlerin adalet duygusu, dürüstlük 
gibi evrensel nitelikler taşıdığı,

• Fromm’un “olmak” kavramının kazanılması doğ-
rultusunda bir eğitim anlayışına yönelik çalışmalar 
ve programlar

• Nesneye sahip olmak ve birey olmak arasındaki 
ilişkiyi değerlendirebilme konusunda farkındalık 
kazandırıcı etkinlikler

• Toplumu oluşturan bireylerin kendilik değerleri 
ve kendilik gelişimlerini destekleyici eğitim prog-
ramları

Bu amaçla; eğitim-öğretim sürecinde müfredat prog-
ramları düzenlenirken cinsiyetçi yaklaşımlara yer veril-
memesi, eril otorite kavramıyla bütünleşmiş bir benlik 
algısının dışında, üretken yönelime sahip bireyler ye-
tiştirme bilinciyle hareket edilmesi önemlidir. Fromm’a 
göre üretken yönelime sahip kişiler diğer insanları güç 
kullanarak değil, sevgi akıl ve model olma yoluyla etkile-
meye çalışırlar. Burada sözü edilen sevgi; ilgi, sorumlu-
luk, saygı ve bilgi ile karakterizedir.

Bu bağlamda, faillerle yürütülecek olan çalışmalar da 
önem kazanmaktadır. Örneğin; eşine şiddet uygulayan 
yükümlülere yönelik planlanacak grup çalışmalarının 
feminist ve bilişsel davranışçı yaklaşım temelinde ya-
pılandırılması yararlı olacaktır. Dolayısıyla ele alınacak 
konular; ataerkil toplumsal yapı ve toplumsal cinsiyetin 
kadın ve erkek açısından nasıl yapılandırıldığını öğren-
me, şiddet tanımları yapma, şiddet davranışının inkarı ile 
baş etme, şiddetin etki ve sonuçlarını fark etme, şiddetin 
öğrenilen ve değiştirilebilen bir davranış olduğunu kabul 
etme, şiddet davranışının değiştirilmesini isteme, öfke ile 
bağlantılı duygu ve düşüncelerin farkına varma, sağlıklı 
iletişim yöntemlerini öğrenme ve deneme, öfke kontrolü 
sağlayabilme ve yeni davranışları uygulama gibi temel 
konularda olmalıdır (21).

Kolburan ŞG / Adli Tıp Bülteni, 2017; 22(3): 194-199
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Özet
Bilirkişi ve bilirkişilik “adil yargılanma hakkı”nı doğrudan etkile-

yen bir delil değerlendirme aracı olmasına rağmen henüz kurumsallaş-
mamış olması onu yargının temel problemlerinden biri haline getirmiş-
tir.

6754 sayılı bilirkişilik kanunu ile bilirkişiliğin kurumsallaşması 
adına önemli bir adım atılmış ise de, bu alana dair temel hukuki denetim 
aracı kuşkusuz Yüksek Mahkeme kararlarıdır.

Makalede; Yargıtay kararlarındaki ölçütler, 6754 sayılı bilirkişilik 
kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen ilkeler ile uygulamada or-
taya çıkan çeşitli çözümler göz önüne alınarak bilirkişiliğe Yargıtay’ın 
bakışı ve buna göre bilirkişinin hukuksal konumu ve sorunları değerlen-
dirmeye çalışılmıştır.
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Abstract
Although the experts and the expert system are tools for assessing 

the evidence which directly affects “the right to fair trial”, it has become 
one of the major problems of the judiciary system since it has not been 
institutionalized yet.

Even though the Law No: 6754 on Expert Report has been an impor-
tant step towards institutionalization of the expert system, the main tool for 
judicial review in this field is, for sure, the judgments of the high courts.

This article elaborates on the perspective of the Court of Cassa-
tion (CoC) regarding the expert system and legal status of the experts 
considering the criteria used in the judgments of the Court of Cassation, 
principles described by the Law No: 6754 and relevant regulation and 
various solutions occurred in practice.
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1. Giriş
Bilirkişilik kurumu günümüzde yargının en önemli 

unsurlarından biri olmakla birlikte aynı zamanda en so-
runlu alanlarından da birini teşkil etmektedir. Bu sorunla-
rın önemli bir kısmı yasal düzenlemelerden değil, uygu-
lamadan kaynaklanmaktadır.

Elbette bilirkişilerin seçimi, yetkinlik düzeyinin belir-
lenmesi, raporların belli bir standarda sahip olması, gö-
rev ve yetki alanındaki açıklık gibi hususlarda bir takım 
temel ilkeler yüksek yargı organları tarafından verilen 
kararlara yansıtılmaya çalışılmaktaysa da sorunların çö-
zümü bakımından yeterli olmamaktadır.

Ülkemizde ve genel olarak Kara Avrupa sistemin-
de (Almanya, Avusturya, Polonya, İsveç, İsviçre ve 
Belçika’da) “beyanları bağlayıcı olmayan bağımsız bilir-
kişilik sistemi” uygulanmaktadır. Bu bilirkişiler mahke-
meler tarafından atanır, ancak beyanları hakimleri bağla-

maz. Atama hakimler tarafından yapıldığından, tarafsız 
olması aranır. Ancak diğer taraftan beyanları takdiri delil 
olarak nitelendirilir ve hâkimi bağlamamaktadır (1).

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (E.1998/8-68, 
K.1998/143) 28.04.1998 tarihindeki bir kararında “bi-
lirkişi, özel ve uzmanlık bilgisini gerektiren konularda 
sorunun çözümünde uzmanlığından yararlanılan kişi ola-
rak tanımlanmış, uzmanlık gerektirmeyen hâkim veya 
savcının hukuk bilgisi, kültürü deneyimi ile çözebileceği 
konularda bilirkişiye başvurmasının CMK’nun 66. mad-
desine aykırı olduğunu” belirtmiştir.

2. Yargıtay denetimine konu bilirkişilik 
ilkeleri
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Adalet Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinde bi-
lirkişinin özellikleri ile görevlerini ifa sırasındaki ödev 
ve haklarına ilişkin temel ve etik ilkeler belirlenmiştir. 
Uygulamaya bakıldığında ise Yargıtay tarafından yerel 
mahkeme kararları üzerinde en sık denetimi yapılan ve 
bozma kararlarına esas teşkil eden iki ilke ‘yetkinlik’ ve 
‘tarafsızlık’tır.
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Bilirkişinin en önemli özelliklerinin başında ala-
nında uzman ve tarafsız olması gelmektedir. Nitekim 
Yargıtay’ın çeşitli dairelerince verilmiş kararların anali-
zinde;

• “Konunun ne şekilde uzmanı olduğu anlaşılama-
yan bilirkişi görüşüne itibarla hüküm tesisi.”

• “İhtisas derecesi anlaşılamayan kişinin dayanaksız 
mütalaasına dayanılarak beraat kararı verilmiş ol-
ması.”

• “Bitkinin hint keneviri olduğunun uzman bilirkişi 
raporu ile saptanmaması.”

• “Dava konusu emvalin fatura ve nakliye tezkeresi-
ne uygunluğu hususunda uzman bilirkişi inceleme-
si yaptırılmadan beraate karar verilmesi.”

• “Dava konusu içki, çay ve Çin malı tabakların 
CİF değerlerinin bu konuda uzman bilirkişi yerine 
gümrük komisyoncusu olan bilirkişiye tespit etti-
rilmesi.”

• “Kaçak malın değerinin tarafsız bir bilirkişi yerine 
Gümrük ve Tekel İdaresinde memur olan bir bilir-
kişiye tespit ettirilmesi.”

• “Grafoloji dalında özel uzmanlığı bulanan bir bilir-
kişiden rapor aldırılması gerekirken adli tıp dokto-
rundan alınan rapora dayanılması.”

Gibi sebeplerle birçok kararın bozulmasına karar ve-
rildiği görülmekte; bilirkişinin mutlak surette tarafsız, 
özel bilgi ve uzmanlık sahibi kişi olmasının istendiği 
anlaşılmaktadır. 6754 sayılı bilirkişilik kanunu ve ilgili 
yönetmelik hükümlerine göre; Bilirkişilik Daire Başkan-
lığının görevleri arasında bilirkişilerin sahip olması ge-
reken nitelikleri ve verilecek bilirkişilik temel eğitiminin 
usul ile esaslarını belirlemek olduğu ayrıca bilirkişilerce 
hazırlanan raporların özel ve teknik yönü dışında, mev-
zuata uygunluk bakımından denetiminin de bilirkişilik 
bölge kurullarınca yapılacağı belirtildiğinden, 6754 sayılı 
kanun uyarınca bilirkişilerin yetkinliği konusunda ayrı 
bir denetim mekanizmasının getirilmiş olduğu anlaşıl-
maktadır.

3. Bilirkişi incelemesinin hukuki 
değerlendirmesi ve raporun bağlayıcılığı
HMK’nın 266-287. maddeleri ve CMK’nın 62-73. 

maddeleri aralığında bilirkişi incelemesi düzenlenmiş-
tir. Bu düzenlemelerde bilirkişi incelemesi ve görüşünün 
hukuki niteliğine ilişkin açıklık ise bulunmamaktadır. Bu 
noktada bilirkişi görüşü tanık ifadesi gibi bir delil olarak 
mı, yoksa bir delil elde etme aracı olarak mı kabul edile-
cektir?

Doktrinde farklı kabuller bulunmakla birlikte, Yargı-
tay 1. Ceza Dairesi 1991 tarihli kararında “Bilirkişi dü-
şüncesi delil değildir. Delil hakkında bir açıklamadır. Bir 
başka anlatımla delillerin değerlendirilmesi vasıtasıdır. 
Delil, bilirkişi incelemesi için gerekli olan şeydir. Hâkim 
bilirkişi incelemesi ile bağlı değildir. Bilirkişinin görevi 
teknik ve bilimsel anlamda hâkimi aydınlatmaktır.” şek-
linde görüş ortaya koymuştur.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ da 24/05/2016 
tarihli (2015/12-276 E, 2016/263 sayılı) kararında bilirki-
şilerin atanmasını, bilirkişi raporları ve bu raporların yargı 
mercileri nezdinde bağlayıcı olup olmadıklarını irdeleye-
rek; “... Sahip bulunduğu uzmanlık bilgisiyle mahkemeye 
bir ispat sorununda yardımcı olup, tanzim ettiği raporu delil 
değil, “delil değerlendirmesi aracı” olan bilirkişiye başvur-
manın amacı, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi 
gerektiren hallerde görüş alınmasıdır. Bununla birlikte ceza 
muhakemesinde bilirkişi kendiliğinden bir rol edinemez.

Bir sorunun ne zaman uzmanlığı ya da özel veya 
teknik bir bilgiyi gerektirip gerektirmediğine bilirkişi 
görevlendirmekle yetkili olan Cumhuriyet savcısı veya 
hâkim karar verecektir. Anılan hükümler uyarınca hâkim, 
çözümü ancak özel veya teknik bir bilgi gerektiren haller-
de bilirkişi dinleyebilir veya rapor isteyebilir. Hakimlik 
mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümü 
mümkün bulunan konularda ise bilirkişiye başvurma-
yacaktır. Kanun koyucunun uzmanlığa özel veya teknik 
bir bilgiye ihtiyaç bulunduğunu baştan kabul ettiği “akıl 
hastalığı, parada sahtecilik, moleküler genetik inceleme” 
gibi hususlar dışında hâkimin bilirkişi raporu alması mec-
buriyeti bulunmadığı gibi, bilirkişi raporu da mahkemeyi 
bağlayıcı nitelikte değildir.

Bilirkişinin kendiliğinden inceleme konusunun sınır-
larını aşması veya hukuki sonuç bildirmesi halinde bu 
husus hâkimi bağlamaz. Çünkü saptanan maddi gerçeğin 
yasa normundaki ölçütlere göre suç oluşturup oluşturma-
yacağını tartışıp karar vermek veya somut olayda hukuki 
vasfın tayinini yapmak hâkimin görevidir.” demektedir.

Aynı konularda;
• (Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 22.06.2010 tarihli 

kararı) “Bilirkişinin yetkisi dışında suçun oluşma-
yacağına ilişkin hukuki sonuç bildiren yetersiz ra-
poruna da dayanılarak eksik soruşturmayla yazılı 
şekilde hüküm tesisi.”

• (Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 09.02.2010 tarihli 
kararı) “Bilirkişinin hâkim tarafından değerlendi-
rilmesi gereken ve hukuki görüş içeren suç kastı 
bulunmadığına dayalı görevini aşan raporuna da-
yanılmak suretiyle sanığın beraatine karar verilme-
si…” hususlarını Yargıtay bozma sebebi yapmıştır.
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Bu kapsamda uygulama da en çok hata yapılan bel-
gede sahtecilik suçlarındaki bazı özelliklere değinmek 
gerekirse; bu suçlarda belgenin “iğfal kabiliyeti” yani 
“aldatıcılık özelliği” bu suçun temel unsuru olup, özel 
bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anla-
şılamayan belge, sahte belge olarak kabul edilmektedir. 
Sahteciliğin kişileri aldatacak nitelikte olup olmadığı, 
aldatma unsurunun belgeden objektif olarak anlaşılması 
gerektiği, muhatabın hatasından, dikkatsizlik ve özensiz-
liğinden kaynaklanan fiili iğfalin, aldatma yeteneğinin 
varlığını göstermeyeceğini Yargıtay birçok kararında ka-
bul etmiştir.

Yargıtay ayrıca belge incelemesine esas imza karşı-
laştırmasının, belgenin hazırlanışından sonraki tarihte 
atılmış imza örnekleriyle yapılmış olmasını bozma se-
bebi kabul ederek, incelemenin şüphelinin belgeden hem 
önceki hem de sonraki tarihe ait örneklerle yeniden ya-
pılmasını gerekli görmüştür. Bilimsel olarak bilirkişiye 
gönderilen mukayese edilecek imza örnekleri ile şüpheli 
imzanın atılış tarihi arasında beş yıldan fazla süre olma-
ması gerektiği de kabul edilmiştir (2).

Yargıtay 11. Ceza Dairesi kararlarına göre; belge sah-
teciliği suçlarında bilirkişi, belgenin sahte olup olmadı-
ğını teknik yönden inceleyecek, sahte belgenin aldatma 
kabiliyeti olup olmadığını ise hâkim, suç konusu belge 
aslını getirtip duruşmada gözlemleyerek yöntemince 
kendisi değerlendirecektir. Bilirkişi raporunda aldatma 
kabiliyeti konusunda değerlendirme yapılmış olsa dahi 
bu görüş hâkimi bağlamayacaktır.

Uygulamada yoğun iş yükünden dolayı hakimlerin 
kendi hukuksal ve özel bilgileri ile çözebilecekleri konu-
larda dahi bilirkişiye başvurdukları, raporlarında bilirki-
şileri fiilen hukuki değerlendirme yapmaya zorladıkları 
görülmekte ise de yukarıdaki kararlarla açıklandığı gibi 
Yargıtay bu hususu özellikle denetlemektedir.

4. Çelişkili bilirkişi raporları
Bilirkişi incelemesinin yeterli olup olmadığına karar 

verecek olan bilirkişi atayan makamdır. Hâkimin, mahke-
menin ve Cumhuriyet savcısının bilirkişiye başvurması-
nın nedeni kendisindeki uzmanlık isteyen bilgi eksikliği-
nin tamamlanmasıdır. Bu nedenledir ki bilirkişi raporu bu 
eksikliği gidermiyorsa yeni bir bilirkişi raporu ya da aynı 
bilirkişiden tereddütleri giderici rapor alınabilir. Peki bu 
süreçte birbirinden farklı veya birbiriyle çelişen raporla-
rın ortaya çıkması halinde hangi rapora hangi nedenle üs-
tünlük tanınacak ve hükme dayanak yapılacaktır?

Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlarda yapılacak 
incelemenin metodunu, hâkimin birinci veya ikinci ra-
porlara göre karar veremeyeceği bu durumda üçüncü kez 
bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği bunun yanı sıra 

birden fazla bilirkişinin görevlendirildiği işlerde azınlıkta 
kalan bilirkişi raporunu esas alarak hüküm verilemeyece-
ğini ve çelişkili bilirkişi raporları varsa hangi yöntemle 
hareket edilmesi gerektiğini uygulamaya yön verecek şe-
kilde açıklamıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (2016/9-191,2016/288 K. 
sayılı) 31/05/2016 tarihli kararında; “soruşturma aşama-
sında adli tıp uzmanı tarafından senetteki imzanın sanığa 
ait olduğu tespit edilmesine rağmen, mahkeme aşama-
sında Adli Tıp Kurumu Adli belge inceleme şubesindeki 
üç kişilik inceleme heyetinin imzanın sanığın eli ürünü 
olup olmadığını tespit edememesi sonucunda, gerçeğin 
şüpheye yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından suça 
konu senetlerin sanığın eli ürünü olup olmadığı konusun-
da Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinde yöntemince 
grafolojik inceleme yapılması ve raporlar konusunda kuş-
kunun giderilmesi gerektiğini” hükme bağlamıştır.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi (2015/7039 Esas, 2017/7196 
K. sayılı) 26.10.2017 tarihli kararında; “… Jandarma 
Kriminal raporunda senet üzerindeki şikayetçiye ait im-
zanın onun eli ürünü olmadığının ve onun imzası taklit 
edilmek suretiyle atıldığının belirtildiği, Adli Tıp fizik 
İhtisas Dairesi’nin raporu ile de senetteki şikayetçiye 
atfen atılı borçlu imzalarının şikayetçiye ait olduğunun 
rapor edildiği anlaşıldığından; raporlar arasında çelişki 
olması nedeniyle bu çelişkinin giderilmesi bakımından 
üniversitede görevli uzman kişilerden oluşacak bilirkişi 
kurulundan veya Adli Tıp Kurumu genişletilmiş ihtisas 
dairesinden rapor alınması ya da mevcut raporlardan han-
gisine üstünlük tanındığının tartışılarak nedenlerinin ge-
rekçeli kararda gösterilmesi gerektiği gözetilmeden eksik 
araştırma ve yetersiz gerekçe ile hükümler kurulması” 
nedenleriyle kararı bozarak çelişkili bilirkişi raporlarında 
mahkemenin hangi yöntemle hareket etmesi gerektiğini 
belirtmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ise 22.02.2004 tarihli 
(E.2004/5818, K.2004/10153) kararında “bilirkişi rapo-
runda hangi ortamda ne tür teknik cihazlar kullanılarak 
inceleme yapılıp sonuca varıldığının açıklanmadığını, 
sadece grafolojik ve grafometrik metotların uygulandı-
ğının belirtildiği, ulaşılan sonucun maddi dayanaklarının 
denetime elverişli şekilde ortaya konmadığını, bu itibarla 
bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulamayacağını,” 
belirterek kararı bozmuştur.

Bu kararlarda üzerinde önemle durulan husus; bilir-
kişi olarak tayin edilecek kişi veya kurumun inceleme 
konusu üzerindeki uzmanlığı ve hakimiyeti olduğu kadar, 
bilirkişiyi görevlendiren merciinin çelişkili raporlar ara-
sında olayın oluşuna en uygun olan hangi rapora üstünlük 
tanıdığını gerekçeli kararında tartışmasıdır.

Birçok Yargıtay kararında bilirkişi raporları arasında-
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ki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumuna başvu-
rulması gerektiği işaret edilmekteyse de bu husus sade-
ce yerel mahkemeye yön göstermek amaçlı olup, 2659 
sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 23/C-3 maddesi de 
dikkate alındığında Adli Tıp Kurumunun resmi bilirkişi 
sıfatı bulunmasının onu son merci yapmayacağı ve ku-
rum tarafından verilen raporlara sırf bu nedenle üstünlük 
tanınmayacağı açıktır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 20.03.2007 tarihli 
(2007/2366-5280 esas ve karar sayılı) kararında “Adli 
Tıp Kurumu grafoloji (bugün adli belge inceleme şu-
besi olarak ismi değiştirilen bölüm kastedilmektedir) 
bölümünün imza incelemesinde son merci olarak kabu-
lünün mümkün bulunmadığını” belirtmiş, yine aynı da-
ire 26.11.2012 tarihli (2012/17547E, 34790K) kararında 
“Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin imza incele-
mesinde son merci olarak kabulü mümkün bulunmayıp, 
raporun anılan kurumdan alınmış ve heyetçe düzenlenmiş 
olması da yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ona üstün-
lük tanımayacağından anılan rapora itibar edilerek sonu-
ca gidilemez.” demek suretiyle bu hususu vurgulamıştır.

5. Bilirkişi incelemesindeki yöntem 
ve esaslar
Bilirkişilerin genel olarak hangi yöntemlerle çalışma-

larını sürdürüp rapor vereceklerine dair yöntem ve esasla-
rı gösteren bir Yargıtay kararı yok ise de; Amerika Birle-
şik Devletlerinde federal mahkemeler, Yüksek mahkeme 
tarafından 1993 yılında belirlenen ve Bilirkişilikte “Dau-
bert Standartları” olarak bilinen kuralları baz almaktadır. 
“Daubert Standartları”na göre, hakimler bilirkişi sorgula-
masının bilimsel geçerliliğinin metodolojik ve mantıksal 
temelleri bulunup bulunmadığını ve metodolojik temelle-
rin yargılama konusunu oluşturan uyuşmazlığa uygulan-
masının mümkün olup olmadığına dair bir ön inceleme 
yapacaklardır. Bu ön inceleme, bilirkişi görüşlerinin bir 
teste tabi tutulması anlamına gelmektedir. Buna göre bi-
lirkişi açıklamalarının;

I. Sınırları belirlenmiş ve bunun test edilebilir olması 
gerekir.

II. İncelemeye ve değerlendirmeye tabi tutulabilir olması 
gerekir.

III. Alınan bilginin hata oranı, istatistiksel olarak belirle-
nebilir olmalıdır.

IV. İlgili bilim çevresinde kabul görmüş olmalıdır (3).

Yargıtay’ın ise daha özel bir alanda, adli belge ince-
lemesinde uygulanacak yöntem ve esaslar ile ilgili Genel 
Kurul kararları mevcuttur. Şöyle ki; Ceza Genel Kurulu 
(2006/9-191E, 288K sayılı) 31.05.2016 tarihli kararın-

da; “Belgede sahtecilik suçlarında sahtecilik olgusunun 
saptanması özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, bu tür 
bir incelemenin öncelikle bünyelerinde grafoloji uzmanı 
bulunduran resmî kurumlara, bu mümkün olmadığı tak-
dirde ise incelemenin grafoloji uzmanlarına yaptırılması 
zorunludur.” demek suretiyle belge incelemelerinde sade-
ce uzmanlığa vurgu yapmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu ise 30/05/2001 tarihli (2001/12-
246 E ve 2001/467 sayılı) kararında; “Herhangi bir 
belgedeki imza veya yazının, atfedildiği kişiye ait olup 
olmadığı hususunda yapılacak bilirkişi incelemesinin, 
konunun uzmanın ve yeterli teknik donanıma sahip bir 
laboratuvar ortamında, optik aletler ve o incelemenin ge-
rektirdiği diğer cihazlar kullanılarak; grafolojik ve gra-
fometrik yöntemlerle yapılması; bu alet ve yöntemlerle 
gerek incelemeye konu ve gerekse karşılaştırmaya esas 
belgelerdeki imza veya yazının tersi, seyir, baskı dere-
cesi, eğim, doğrultu gibi yönlerden taşıdığı özelliklerin 
tam ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenip kar-
şılaştırılması; sonuçta imza veya yazının atfedilen kişiye 
ait olup olmadığının, dayanakları gösterilmiş, tarafların, 
mahkemenin ve Yargıtay’ın denetime elverişli bir raporla 
ortaya konulması; gerektiğinde karşılaştırılan imza veya 
yazının hangi nedenle farklı veya aynı kişinin eli ürünü 
olduklarının fotoğraf ya da diğer uygun görüntü teknikle-
ri ile de desteklenmesi şarttır” demektedir.

Buna göre; tüm hukuk davalarında adli belge incele-
meleri için görev verilen uzman bilirkişilerin öncelikle 
yeterli teknik donanıma sahip bir laboratuvar ortamında 
raporlarını hazırlamaları zorunlu iken ceza davalarında 
adli belge incelemeleri için gerekmedikçe böyle bir zo-
runluluğun olmadığı anlaşılmaktadır.

Hukuk Genel Kurulunun kararında bahsettiği “yeterli 
teknik donanıma sahip bir laboratuvarın” nasıl olacağına 
dair bir yasal düzenleme veya bir karar henüz bulunma-
maktadır. Yine yazı ve imza incelemelerinde elde edilen 
bulguların değerlendirilmesinde bir veri tabanı oluşturul-
madığından, tespit edilen bulguların kanıt değeri istatis-
tiksel olarak da araştırılamamaktadır. Tüm bunlar, kana-
atimizce verilen raporların bilimsel olarak değerlendiril-
mesinde önemli eksikliklerdir.

a) Bilirkişilerin duruşma sırasında 
dinlenilmesi
Bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi, irdelen-

mesi ve denetlenmesi bakımından; HMK’nın 152 ve 
281/2. maddeleriyle, CMK’nın 68, 71 ve 201. maddele-
rinde düzenlenen ‘bilirkişinin duruşma sırasında dinlen-
mesi’ ve ‘doğrudan soru yöneltme’ şeklindeki muhakeme 
araçlarına da değinmek faydalı olacaktır. Zira sadece ha-
zırlanan raporun sunulması bilirkişilik görevinin tamam-
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lanması için yeterli değildir. Mahkeme her zaman bilir-
kişinin duruşmada dinlenmesine ve ilgililerin istemesi 
halinde açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrıl-
masına karar verebilir.

Bilirkişi duruşmaya davet edilmesi durumunda ise 
bir muhakeme aracı olan doğrudan soru yöneltme ile 
muhatap olacaktır. HMK’nın 152 ve CMK’nın 68 ve 
201. maddelerine göre bilirkişilere karşı hukuk davasında 
taraf vekillerinin, ceza davasında ise Cumhuriyet savcısı-
nın, vekilin ve müdafinin doğrudan soru yöneltme hakkı 
düzenlenmiştir. Öngörülebileceği üzere bilirkişinin nite-
liği, konuşma hakimiyeti ve alanındaki başarıları raporun 
kuvvetini arttıran etkilerdir. Özellikle aynı konuya ilişkin 
farklı bilirkişilerden rapor veya görüş alındığı durumlar-
da görüşler arasında farklılıkların bulunması halinde nite-
liğin önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda 
duruşma sırasında dinleme ve doğrudan soru yöneltme 
araçları ile; bilirkişinin vasıfları, dereceleri, eğitimi, ko-
numu, profesyonel meslek gruplarına üyelikleri, bilirki-
şilik yaptığı alandaki uzmanlığı ve bunları nasıl elde et-
tiği gibi hususlar bilirkişiye bizzat onaylattırılarak ortaya 
konacak, kesin ve doğrudan sorular ile varsa rapordaki 
teknik husus veya kullanılan dilin açıklattırılması sağlan-
mış olacaktır.

İyi bir uzman da mahkeme salonunda tarafsız olmak, 
zorluklara dikkat çekmek ve konunun yabancısı olanla-
ra anlaşılır bir dil ile düşüncelerini aktararak mahkemeyi 
konusu ile ilgili aydınlatmak durumundadır. CMK’nın 
66/6. maddesi uyarınca ve gerekli olması halinde bilir-
kişi de mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı 
veya hâkim (soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı) 
aracılığı ile soru sorabilir. Mahkeme başkanı veya hâkim 
(soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı), bilirkişinin 
doğrudan soru sormasına da izin verebilir.

b) Bilirkişinin rapor süresi
Bilirkişinin uygulamadaki en önemli ödevine yani ra-

por verme ve duruşma sırasında görüş bildirme yüküm-
lüğüne değinmişken, uygulamada bu hususta karşılaşılan 
başka bir sorun olan rapor süresi konusuna da dikkat çek-
mek faydalı olacaktır. Bilindiği üzere, HMK’nın 274/1 
ve CMK’nın 66. maddelerinde bilirkişiye görevini yeri-
ne getirmek için verilecek uygun sürenin özel ve haklı 
sebepler olmadıkça üç ayı geçemeyeceği düzenlenmiştir. 
Anılan süre içinde haklı mazereti olmaksızın raporunu 
vermeyen bilirkişiyi hâkim görevden alır ve tazminat ile 
ceza sorumluluğu saklı kalmak üzere kendisine ödeme 
yapılmamasına karar vererek, 6754 sayılı kanuna göre 
gerekli yaptırımların uygulanmasını bilirkişilik bölge ku-
rulundan ister.

Konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

21.12.2006 tarihli Oruç /Türkiye (33620/02) kararında; 
“Dava konusu olayda mahkemenin sahte olduğu iddia 
edilen evrakın yorumlanması için dava dosyasını bilirki-
şiye göndermiş olması ve takip eden yedi (7) duruşma 
boyunca bilirkişiden cevap alınamaması ve duruşmanın 
yeniden ertelenmesi nedeniyle başvurucunun yargıla-
ma süresinin AİHS m. 6/1 de düzenlenen makul sürede 
yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair” karar vererek 
başvurucunun talebini yerinde görmüş ve Türkiye’yi 
AİHS’in 6/1 maddesini ihlal etmekten sorumlu bulmuş-
tur. Kararda da belirtildiği üzere bilirkişinin makul süre-
de görüşünü mahkemeye rapor olarak sunması ve davet 
edilmesi halinde duruşmada konuya ilişkin detaylı bilgi 
sunması, Anayasamızın 36. maddesinde düzenlenen ve 
yargılamanın makul sürede bitirilmesini de kapsayan adil 
yargılanma hakkı bakımından oldukça önemlidir.

6. Bilirkişinin hukuksal konumu ve ceza 
hukuku yönünden sorumlulukları
5237 sayılı TCK’nın 6. maddesinde, ceza kanunları-

nın uygulanması yönünden kamu görevlisi “kamusal fa-
aliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 
herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katı-
lan kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu maddenin gerekçesin-
de ise, bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık yapan kişinin, 
bu faaliyetlerinin icrası kapsamında kamu görevlisi oldu-
ğu belirtilmiştir. Yine, 6100 sayılı HMK’nın 284. mad-
desinde ve bilirkişilik yönetmeliğinin 58. maddesinde bu 
husus ayrıca düzenlenerek “Bilirkişi Türk Ceza Kanunu 
anlamında kamu görevlisidir” hükmü konulmuştur.

Bu düzenlemelere göre bilirkişi, bilirkişilik görevi 
kapsamında “kamu görevlisi” sayılmaktadır. Tanıklara 
ilişkin hükümler, kural olarak, bilirkişiler hakkında da uy-
gulanır (CMK m 62) (Maddî gerçeğin ortaya çıkmasına 
yardım ettikleri için bilirkişi ile tanık arasında benzerlik 
olmakla birlikte önemli farklar da vardır; tanığın yeri dol-
durulamaz, ancak bilirkişinin yerine bir başkası bilirkişi 
olarak atanabilir. Bilirkişi, önceden bilmediği ve görme-
diği konu ile ilgili bir olgu veya belge hakkında görüş bil-
dirmektedir. Tanık ise, gördüğü, bildiği veya duyduğu bir 
şeyi yetkili merci huzurunda açıklamaktadır.) Bilirkişinin 
disiplin (bilirkişilik yönetmeliği md. 60-64) ve tazminat 
sorumluluğu (HMK md. 285-287) dışında ceza sorum-
luluğuna kısaca bir değinmek gerekirse; Bilirkişinin gö-
revini yaparken veya bu göreviyle bağlantılı olarak işle-
yebileceği suçların tamamı, kasıt varsa oluşabilecek suç-
lardır. Bu suçların bilirkişilik göreviyle bağlantılı olarak 
işlenmesi halinde “adli görev” kapsamında kalacağından 
Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre so-
ruşturma yapılacaktır. Şüphesiz ki bilirkişiye yönelik gö-
revi dolayısıyla işlenen suçlarda da, bu suçun faili kamu 
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görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacaktır.
Bilirkişilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında karşıla-

şabilecekleri soruşturma maddeleri şunlardır;

a) Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Yapma
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık Mad-

de 276- (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen 
soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek 
yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görev-
lendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunma-
sı halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 19.07.2007 tarihli kararında 
“bilirkişilerin icra müdürlüğünce kıymet takdiri yapılmak 
üzere görevlendirdikleri konutu görmeden değer tespiti 
yaparak rapor düzenlemelerini TCK 276. maddesine 
uyan “gerçeğe aykırı bilirkişilik” suçunu oluşturacağını” 
belirtmiştir.

Yargıtay 21. Ceza Dairesi ise 07.03.2016 tarihli ka-
rarı ile “… mahalli bilirkişilik yapan sanıkların kadastro 
tutanaklarının düzenlendiği sırada gerçeğe aykırı bilir-
kişilik yapmak suretiyle köye ait meraları kendileri ve 
akrabalarının üzerine geçirilmesini sağladıklarının iddia 
olunması karşısında eylemin TCK’nın 276. maddesinde 
öngörülen “gerçeğe aykırı bilirkişilik suçunu oluştura-
cağı.” yönünde hüküm kurmuştur. Benzer pek çok karar 
bulunmaktadır.

b) Bilirkişinin Görevini Yapmakta İhmal 
Veya Gecikme Göstermesi
Görevi kötüye kullanma Madde 257- (2) Kanunda 

ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin 
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, 
kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden 
olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu gö-
revlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır.

Yargıtay 2. Ceza dairesi 30.06.2008 tarihli kararında 
“Bilirkişilik görevinin ihmal suçunun oluşması için bi-
lirkişinin davet olunup da asılsız bir sebep ileri sürerek 
gelmemesi veya gelip de asılsız bir sebep ileri sürmek 
suretiyle bilirkişilik etmekten imtina etmiş olması gere-
kir.” diyerek bu suçun hangi halde oluşabileceğini gös-
termiştir.

c) Bilirkişilik Görevini Kötüye Kullanma
Görevi kötüye kullanma Madde 257. (1) Kanunda ay-

rıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin ge-
reklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağdu-
riyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 
haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
d) Bilirkişinin Göreve İlişkin Sırrı 
Açıklaması
Göreve ilişkin sırrın açıklanması Madde 258. - (1) 

Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle 
bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları 
ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan 
veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini 
kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci 
fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

e) Bilirkişinin İşlendiğini Öğrendiği Suçu 
Bildirmemesi
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi Madde 279. - 

(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren 
bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip 
de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden 
veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı ay-
dan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

f) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme 
Veya Değiştirme
Madde 281. - (1) Gerçeğin meydana çıkmasını en-

gellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, 
gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya 
işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra 
hükmüne göre ceza verilmez. Bu suçun kamu görevlisi 
tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. İlişkin olduğu suç 
nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mah-
kemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımla-
nan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

g) İrtikap
Madde 250. - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötü-

ye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar 
sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir 
kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevinin sağladığı 
güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli 
davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanma-
sına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna 
eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin 
hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıl-
dan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 16.07.2009 tarihli kararında 
“bilirkişinin davacıdan para talep ederek istenilen şekil-
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de rapor yazabileceğini, para vermezse yasal durum neyi 
gerektiriyorsa o şekilde rapor yazacağını söyleyerek para 
almasının irtikap değil, basit rüşvet alma suçunu oluştu-
racağını” belirtmiştir. Yargıtay 5. Ceza Dairesinin benzer 
nitelikte pek çok kararı bulunmaktadır.

h) Rüşvet Alma
Madde 252. - (Değişik madde: 02/07/2012-6352 

S.K./87.md.)
1. Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yap-

maması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 
bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka 
kişiye menfaat sağlayan kişi, dört yıldan oniki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2. Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yap-
maması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, 
kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfa-
at sağlayan kamu görevlisi de birinci fıkrada belir-
tilen ceza ile cezalandırılır.

3. Rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu ko-
nuda anlaşmaya varan kişinin; yargı görevi yapan, 
hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir 
olması halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına 
kadar artırılır.

Bilirkişi Ücreti: CMK’nın 72. maddesinde “Bilirki-
şiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı 
bir ücret ödenir”, HMK 283. maddesinde ise “Bilirkişiye, 
sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile 
inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir. 
Bu konuda, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak ve her yıl 
güncellenecek olan tarife esas alınır.” hükümleri yer al-
maktadır. Ayrıca 6754 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikle 
Bilirkişilik Daire Başkanlığına “Bilirkişilik Asgari Üc-
ret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek” görevi 
verilmiştir. Konusunda uzman olan bir kişinin, adliyeye 
gidip dosyayı alması, zaman ayırıp inceleme yapması, 
keşfe katılması, rapor hazırlaması ve tekrar mahkeme-
ye sunması gibi işlemleri özellikle metropol boyutun-
daki kentlerde bilirkişinin yerine getirmesi, son derece 
zor ve fedakârlık gerektiren bir eylemdir. Ayrıca bu tu-
tar içinden vergi de kesilmektedir. Burada, bilirkişinin 
genellikle bir fikir ürünü olarak ortaya konan emeğinin 
değerlendirilmesi oldukça önem taşır. Bütün bunlar dik-
kate alındığında bilirkişiyi görevlendiren merci, bilirki-
şilik kurumunun, verimli ve başarılı olarak işletilmesini 
sağlamak için bilirkişinin eğitim ile deneyiminin sonucu 
olarak kazandığı uzmanlık bilgisinin değerine, yapılan 
işe, verilen emeğe uygun, orantılı ve adil bir ücreti yeni 
bilirkişilik kanunu ile daire başkanlığınca düzenlenecek 
asgari tarifenin altında olmayan bir miktarda takdir et-

mek durumundadır.
7. Bilirkişinin görev sınırları ve ödevleri
Bu kapsamda HMK ve CMK’ daki düzenlemeler, 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda ve Bilirkişilik Yönet-
meliğinde belirlenen temel ilkeler ile uygulama dikkate 
alındığında rapor düzenlemesi sırasında bilirkişiye yük-
lenen ödevleri ve görev sınırlarını genel olarak şu şekilde 
değerlendirebiliriz;

• Bilirkişinin, hukuksal konularda bilgi verme ve 
hukuksal değerlendirme yapma yetkisi yoktur. 
Kendisinden hukuksal konuda görüş istendiğinde, 
bilirkişilik görevini geri çevirmelidir.

• Verilen görevin kapsamı açıklanmamış ise; bilir-
kişi, kendisini atayan merciden, istemin ve verilen 
görevin sınırlarının açık ve kesin biçimde belirlen-
mesini istemelidir (4). Uygulamada bilirkişilere 
dosya tevdi edilirken onlardan talep edilen husus-
ların net bir şekilde belirtilmeyip görev kapsamının 
muğlak bırakıldığı görülmektedir.

• Kendisinden olgu belirlenmesi istenmiş ise; bilir-
kişi, olgunun belirlenmesinde kullanılan yöntem-
ler ile özel ve teknik kuralların neler olduğunu 
açıklayarak olguyu belirlemelidir. Örneğin ticari 
defterlerin yöntemine göre tutulup tutulmadığını 
saptarken; ilgili kural ve ilkelerin neler olduğunu 
açıklamalıdır. *(Aşçıoğlu, agb, s.87)

• Kendisinden olay değerlendirmesi istenmiş ise; bi-
lirkişi, çalışmasında belirlediği olguları ve bunları 
hangi teknik ve bilimsel yöntemlere ve kurallara 
göre belirlediğini açıklayarak değerlendirme yap-
malıdır. *(Aşçıoğlu, agb, s.87)

• Bilirkişinin yetkisi, kural olarak kendisine verilen 
görevle sınırlıdır. Hukuk davalarında HMK’nın 
25-26 ve 273. maddelerindeki ilkeler bilirkişiyi de 
bağlar ve inceleme yapılacak konunun kapsam ve 
sınırları dışına çıkamaz. Ancak;

 ○ İnceleme sırasında, konunun olağan kapsamı 
ve uzantısı içinde bulunan bir durum ortaya 
çıktığında, bunu da inceleyip raporunda açık-
lamalıdır.

 ○ Ceza davalarında suçla ilgili olan başka bir du-
rumu saptadığında örneğin, çekte imza incele-
mesi yaparken, keşide tarihinde tahrifat yapıl-
dığını görüp belirlediğinde, bunu da inceleyip 
raporunda belirtmelidir.

• Bilirkişi mesleki ve teknik bilgisini somut olaya 
uygulayıp bundan çıkacak bilimsel ve maddi so-
nuçları saptamakla yükümlüdür. Kendisine görev 
olarak verilen konunun çözümüne ilişkin birden 
çok olasılık varsa; bilirkişi, her seçeneği ayrı ayrı 
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inceleyip gerekçesi ve dayanakları ile birlikte kul-
landığı teknik terim ve ifadelerini raporunu sun-
duğu merci ve taraflarında anlayabileceği bir sa-
delikte raporunda açıklamalıdır. Bilirkişi yalnızca 
yanıtını bildiği soruları cevaplamalı, kendi alanı ve 
bilgisiyle açıklayamayacağı konularda yorum yap-
mamalıdır. Kendi alanında tartışmalı olan konular-
da ise konuyu tüm boyutlarıyla ele aldıktan son-
ra kendi görüşünü rapora yazmalıdır. Dolayısıyla 
bilirkişinin raporları bilime, kendi meslek disiplini 
ile dosya kapsamına uygun olmalıdır ve Yargıtay 
bu hususu denetlemektedir.

8. Sonuç
Bilirkişilik müessesesi günümüzde yargının en önem-

li unsurlarından biri olmakla birlikte aynı zamanda en so-
runlu alanlarından da birini teşkil etmektedir. Bilirkişiliğe 
ilişkin uygulamada pek çok sorun vardır. Başlıcaları ola-
rak sayabileceklerimiz; bilirkişilere dosya dağıtımındaki 
adaletsizlik, Uyap sisteminden tam olarak yararlanama-
ma, bilirkişi ücretlerinden kesilen vergi, ceza davaların-
da bilirkişilerin büyük miktarlardaki alacaklarının zama-
nında ödenmemesi, inceleme için toplanan materyalin 
yetersizliği ile nitelikli bilirkişi azlığı gibi birçok sorunu 
sıralayabiliriz.

Temel sorun ise bilirkişiliğin kurumsallaşmamış ol-
masıdır. Bu noktada Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği 
arasında 2013-2015 yılları arasında yürütülen “Geliştiril-
miş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi” kapsamında 
yaşanan sorunların çözümü için bilirkişilerin sertifikas-
yonu, eğitimi, denetimi ve performans ölçümlerinin ya-

pılması, bilirkişilere yönelik düzenleyici ve denetleyici 
bir yapının kurulması ihtiyacı vurgulanmış ve sorunların 
çözümü için önemli bir başlangıç olarak kabul edilebile-
cek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda kurumsallaşmaya 
yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu yasa bilirkişiliğin kurumsallaşması için önemli 
bir başlangıç sayılsa da, yasanın 2/b maddesinde bilir-
kişi olarak sayılan özel hukuk tüzel kişilerinin ulusla-
rarası akreditasyon şartına bağlanmamasının, Adli Tıp 
Kurumunun Adli Bilimler Kurumu olarak yapılandırılıp 
daha özerk bir yapıya dönüştürülmemesinin ve yasa ile 
oluşturulan bilirkişilik danışma kurulu ile daire başkan-
lığının bağımsız bir yapı içinde olmamasının yasada 
düzeltilmesi gerekli hususlar olarak değerlendirmekte-
yim. Kanaatimce yargısal alana özgü bir işlev üstlenen 
bilirkişilik bu açıdan daha az yürütme ile daha çok yargı 
ile ilişkilendirilerek tesis edilmelidir. Bilirkişi ve bilirki-
şilik kurumuna duyulacak güven artışı “adil yargılanma 
hakkı”nın tesisi bakımından aynı ölçüde yargıya olan gü-
veni de arttıracaktır.

Kaynaklar
1. Demirkapı E. Anglo-Amerikan hukukunda bilirkişilik kuru-

munda yeni eğilimler
2. Sayıcı B. Türkiye’de hukuk ve adli bilimler açısından imza 

ve karşılaşılan sorunlar, Yüksek Lisans Tezi
3. Demirkapı E. Anglo-Amerikan Hukukunda Bilirkişilik Ku-

rumunda Yeni Eğilimler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi. 2003;5(2):39-75

4. Aşçıoğlu Ç. Bilirkişilik Kavramı ve Görev Sınırları, Bildiri, 
Barolar Birliği Bilirkişilik Sempozyumu 2001

Karaburun G / Adli Tıp Bülteni, 2017; 22(3): 200-207



Adli Tıp Bülteni, 2017; 22(3): 208-217
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OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Özet
Günümüzde birçok ülkede adli olayların aydınlatılmasında adli bi-

lirkişi sıfatıyla bazen dilbilimcilere başvurulmaktadır. Adli metin türleri 
üzerinde çözümlemeler yapan adli dilbilimciler sırası geldiğinde adli 
bir olayın çözümlenebilmesinde, iz sürülmesinde ya da hâkimin kanaat 
oluşturmasında önemli rol oynayabilir. Bu nedenle bu makalede adli 
dilbilimcinin rastlayabileceği olası bazı olgulardan bahsedilmektedir. 
Bu olgular özellikle adli metin türlerinde anlambilimsel çözümlemelere 
yer vermektedir. Burada özellikle anlam türlerinden çokanlamlılığın ile-
tişimde sözcüksel anlam belirsizliği bakımından özel bir yeri vardır ve 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu makalede adli dilbilimcilerin adli 
metin türlerinde yapmaları gereken anlambilimsel çözümlemeler dört 
olgu üzerinden tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dilbilimi; Adli Dilbilimi; Sözcüksel Anlam-
bilimi.

Abstract
In recent years it has become inevitable to consult linguists in order 

to gain expert opinion in many forensic investigations. Forensic lingu-
ists, who are frequently faced with the analyses of forensic text types, 
can indeed play an important role in the solution of criminal cases, the 
tracking down of an offender or essentially may even contribute to the 
decision-making process of judges. Hence, this article deals with cases 
which a forensic linguist may encounter in their profession; in particular 
with cases which include different semantic analysis strategies to be 
applied in forensic text types. Specifically the case of polysemy will be 
dealt with, which constitutes a particular instance in relevance to lexical 
ambiguity and thus represents an important problem in communication. 
Thus, this article discusses four cases with regard to analyses to be per-
formed in forensic text types by forensic linguists.
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1. Giriş
Adli dilbilimi suçun aydınlatılmasında önemli rol 

oynayan ve uzmanlık isteyen bir bilim dalıdır. Dilbili-
minin temel alt alanlarından faydalanan bu bilim dalında 
adli dilbilimci yerine göre Anlambilimsel Çözümleme-
ler (Semantic Analyses) de yapabilmelidir. Adli metin 
türlerinde rastlanabilecek temelde Sözcüksel Anlam 
Belirsizliği (Lexical Ambiguity) konusunu ele aldığımız 
bu makalede dört olgudan bahsedeceğiz. Bu olgularda 
sırasıyla:

Olgu 1: Kavram Alanı Kuramı, Kavramlaşma Denkli-
ği, Sapir-Whorf Varsayımı ve Kısmi Eşdeğerlik
Olgu 2: Kavram Alanı Kuramı, Kavramlaşma Denk-
liği, Sapir-Whorf Varsayımı ve Kesişimsel Eşdeğerlik
Olgu 3: Kavram Alanı Kuramı, Sapir-Whorf Varsayı-
mı, Yanlış Arkadaşlar ve Eşdeğersizlik

Olgu 4: Sözcüksel Anlam Muğlaklığı, Anlam Türleri 
ve Karşıtanlamlılık konuları işlenecektir.

2. Anlambilimsel İlkeler ve Kuramlar
Bazı durumlarda adli dilbilimci sözcük odaklı çalış-

mak durumunda kalabilir. Burada özellikle anlam tür-
lerinden Çokanlamlılığın iletişimde Sözcüksel Anlam 
Belirsizliği bakımından özel bir yeri vardır ve önemli bir 
sorun oluşturmaktadır.

Dilbiliminin temel altalanlarından anlambiliminde 
anlam türleri ve ilişkileri konusu en can alıcı konudur. 
Anlam türleri:

1. Tekanlamlılık (Monosemy)
2. Çokanlamlılık (Polysemy)
3. Eşadlılık (Homonymy)
4. Tekadlılık (Mononymy)
5. Eşanlamlılık (Synonymy)
6. Eşdeğerlik (Equivalence)
7. Zıtanlamlılık (Antonymy)
diye yedi altbaşlık altında toplanır ve birbirleriyle iliş-

kisi bakımından incelenir (9, 27).
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Çizim 1.’de görüldüğü üzere çokanlamlılık kökensel 
(etymologic) ve anlamsal bakımdan ilişkili olan birden 
fazla kavramın (concept) tek bir sözcük tarafından temsil 
ediliyor olması durumunu yansıtır (Bkz. Çizim (01); 27).

Kavram

Kavram

Sözcük

Çizim 1. Çokanlamlılık (Polysemy).

Örnek (01):
(01/01)
(tur) fare {hayvanbilimleri}
(tur) fare {bilgisayarbilimleri}
(01/02)
(tur) köprü {inşaat mühendisliği/mimarlık}
(tur) köprü {diş hekimliği}
(tur) köprü {anatomi}
(01/03)
(tur) ot = (tur) küçük bitki {bitkibilimi}

 (tur) esrar {adli bilimler}

Anlam türleri ve ilişkileri konusundan başka, Anlam 
Çözümlemesi (Semantic Analysis)’in de adli dilbilimsel 
çözümlemelere önemli katkı verdiği bilinmektedir. Örnek 
(02)’de görüldüğü gibi inek ile öküz kategorilerinin (ca-
tegories) ortak özellikleri (family resemblance attributes) 
olduğu gibi ayırıcı özelliği (category-wide attributes att-
ributes) de var (cf. 29). Bu örnekte cinsiyet tek ayırıcı 
özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten bir kavramı 
diğerinden ayırt edici ve bu iki kavramı birbirine eşan-
lamsız kılan en önemli etmen ise en az bir ayırıcı özelli-
ğin var olmasıdır.

Örnek (13):
(13/01) (tur) inek: canlı – hayvan – dişi – memeli – 

büyük – vs.
(tur) öküz: canlı – hayvan – erkek – memeli 
– büyük – vs.

Ortak özellikler:  canlı – hayvan – memeli – 
büyük – vs.
Ayırıcı özellik(ler): dişi / erkek

Anlam çözümlemesinin yanı sıra anlambilimi içeri-
sinde Kavram Alanı Kuramı (diğer adlarıyla Dil Alanı, 
Anlam Alanı, Sözcük Alanı Kuramı) (2, 3, 4) da önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Kavram Alanı Kuramı (Seman-
tic Field Theory)’i açıklarken belki en uygun şu örnekler-
den faydalanabiliriz (2, 3, 4):

Örnek (03):
(03/01) (tur) pek zayıf – zayıf – orta – iyi – pekiyi

Bir dizge içinde zayıf’ın ya da pekiyi’nin değeri dizge 
ancak bu beş öğeden oluşuyorsa bellidir. Dizge 6 ya da 7 
dereceden oluşuyorsa değerlerde değişme olacaktır. Yani, 
bir öğenin anlamı değişirse bütün alanın yapısı da değişir. 
Bu da her öğenin anlam alanının daralmasına ve kapsadı-
ğı alana göre anlam değişikliğine uğramasına neden olur.

Örnek (04)’te ise Kavram Alanı Kuramı ile ilgili 
olarak aynı zamanda gündeme Anlam Ekseni (Semantic 
Axe) konusuna değinmek gerekir. 

Örnek (04):
(04/01) (tur) alınmak, incinmek, kırılmak, gücenmek, 
darılmak, küsmek

Bu öğelerin birbirlerinden ayrımları, alan içinde bir-
birlerine göre belirlenir. Her ne kadar bir öğe hemen ya-
nındaki bir öğenin eşanlamlısı görünse bile, bir ayırıcı 
özellik ile yanındaki öğelerden farklı bir anlam taşıdığı 
görülmektedir. Özellikle dizge üzerinde soldan sağa doğ-
ru ilerlerken birbirinden uzak öğelerin ayırıcı özellikle-
rinin sayıca artmasıyla anlam farklılıklarının belirginleş-
tiği, odakta olan öğenin hemen yanındaki öğelerle de en 
az bir ayırıcı özellikten dolayı eşanlamlı olamayacağı bu 
örnekte anlatım bulmuştur. Dilbiliminin uygulamalı ve 
deneysel bir altalanı olan Bilişsel Dilbiliminin araştırma 
konularından birini kapsayan bu mantığın, Bilgisayar 
Bilimlerinde Bulanık Set ve Sistemler (Fuzzy Sets and 
Systems) konusu içerisinde de işlendiği bilinmektedir.

Anlam Ekseni konusu içerisinde anlam türlerinden 
Eşanlamlılık (Synonymy)’ye değinmek gerekir. Eşanlam-
lılık olgusunda bir kavram iki veya daha fazla sözcük ta-
rafından temsil edilir (Bkz. Çizim 2; 27’den. Örnek (05) 
ve Örnek (06)).

Sözcük

Sözcük

Kavram

Çizim 2. Eşanlamlılık (Synonymy).
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Örnek (05):
(05/01)  (tur) kayropraktır* {sağlık bilimleri}

(tur) kayropraktist* {sağlık bilimleri}
(tur) kayropraktik uzmanı* {sağlık bilimleri}
(tur) kayropraktik doktoru* {sağlık bilimleri}
(tur) kiroterapist** {sağlık bilimleri}
(tur) kayroterapist** {sağlık bilimleri}
(tur) kayropratikçi** {sağlık bilimleri}

* (Bkz. 1)
** Ağ Erişimi (06/2014)

Örnek (06):
(06/01)  (tur) NaCl {kimya}

(tur) sodyum klorür {kimya}
(tur) sofra tuzu {genel dil}
(tur) tuz {genel dil}

Kavram Alanı Kuramı ile Anlambilimsel Eksen çer-
çevesinde daha önce bahsetmiş olduğumuz Örnek (03) ile 
Örnek (04)’ten esinlenerek verebileceğimiz elbette başka 
örnekler de var. Bir dizgeye ait öğelerin her birinin kav-
ram alanı dizge içerisinde yer alan diğer öğelerin kavram 
alanı tarafınca belirlenir. Dizge (paradigm) içerisindeki 
öğelerden her biri bir diğerinin eşanlamlısı gibi davransa 
da bir ayırıcı özellik ile kendisine en yakın gelen ve kom-
şu olduğu diğer öğelerden farklı bir anlam barındırmak-
tadır. Bu bağlamda Eşanlamlılık önemli olan kavramdır. 
Kuramsal olarak bir kavram bir sözcük ile ifade edilebilse 
de uygulamada bir kavram birden fazla sözcük ile de ifa-
de edilebilir. Bu bağlamda eşanlamlılık çeşitli sebepler-
den dolayı ortaya çıkabilir. Cabré (6)’dan bazı örnekleri 
aşağıda veriyoruz (Bkz. Örnek (07) – Örnek (09)):

a. Sözcük ve farklı işlevsel dil ya da 
biçem farkı:
Örnek (07):
(07/01)  (tur) ıslahevi – ıslahhane – cezaevi – 

tutukevi – hapishane – hapis – kodes – 
mahpushane – imamevi – tomruk – zindan 
– dam – tevkifhane – kale – …

(07/02)  Hakk’ın rahmetine kavuşmak – melek olmak - 
vefat etmek – aralarından ayrılmak – geçmek 
– (bu dünyadan) göçmek/göç etmek – eks 
olmak – ölmek – yuvarlanmak – çatlamak – 
öbür dünyayı boylamak - imamın kayığına 
binmek – gark etmek – tahtalıköyü boylamak 
– mort olmak – mortayı çekmek – pamuk 
tıkanmak – boynu devrilmek – gebermek – …

(07/03)  zevce – hanımefendi – hanım – bayan – nisa 
– dişil – dişi – kız – kadın – hâtun – dudu – 
karı – gacı – yosma – …

(07/04)  zevç – koca – müzekker – beyefendi – bey 
– efendi – bay – eril – er – oğlan – erkek – 
adam – herif – …

b. Aynı geçmişe sahip dillerde birbirinden 
farklı sözcükler arasında:
Örnek (08):

(08/01)  (tur) kemik = (azj) sümük
(08/02)  (en-US) passifier = (en-GB) dummy
(08/03)  (de-AT) e Melansani = (deu) e Tomate

Örnek (09):
Ağız (09/01-04) ve lehçelerarası (09/05-07) farklı-

lıktan dolayı:
(09/01)   (tur) katmer = (tur) çiğbörek
(09/02)   (tur) çizlavet = (tur) karalastik
(09/03)   (tur) çekirdek = (tur) çiğdem
(09/04)   (tur) simit = (tur) gevrek
(09/05)   (tur) kemik = (azj) sümük
(09/06)   (en-US) passifier = (en-GB) dummy
(09/07)   (de-AT) e Melansani = (deu) e Tomate

Anlam Türleri içerisinde Eşanlamlılık olgusundan 
başka, Kavram Alanı Kuramı ile yakından ilgili olan bir 
diğer konu ise Sapir-Whorf Varsayımıdır (Sapir-Whorf 
Hypothesis) (Bkz. 10). Amerikalı Dilbilimci Edward 
Sapir (1884-1939) ile öğrencisi Amerikalı Antropo-
log Benjamin Lee Whorf (1897-1941), Sapir-Whorf 
Varsayımı’nı ortaya atmıştır. Bu varsayım iki versiyon-
dan oluşmaktadır. Sapir tarafından oluşturulan Güçlü 
Versiyon olarak bilinmekte ve kısaca “Dil düşünceyi be-
lirler” savını ortaya atmıştır. Whorf Meksika’da Maya ve 
Aztek dilleri üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonucu 
yayınlamış olduğu “Language, Thought and Reality” 
(“Dil, Düşünce ve Nesne”) kitabıyla Sapir’in bu varsa-
yımını zayıflatarak özetçe “Dil düşünceyi, düşünce de 
dili etkiler” görüşünü sunar. Sapir-Whorf Varsayımı diye 
anılan ve günümüzde ilki Dilsel Belirleyicilik (Lingu-
istic Determinism) ve ikincisi Dil(bilim)sel Görecelilik 
(Linguistic Relativity) adıyla anılan bu iki görüşü yansı-
tan sav üzerinden yaklaşık yüz yıl geçmesine ve yoğun 
araştırmalara rağmen henüz daha kuramsallaşamamış-
tır. Ancak, varsayımın Whorf’un ortaya atmış olduğu 
Dil(bilim)sel Görecelilik savı yoğun destek almakla be-
raber 1960’lı yıllarda Louis Trolle Hjelmslev tarafından 
tekrar gündeme getirilmiştir.

Danimarkalı dilbilimci Louis Trolle Hjelmslev (1899-
1965), 1963 yılında Kavramlaşma Denkliği (Conceptual 
Equivalence) terimini ortaya atmıştır (15). Kavramlaşma 
Denkliği bir dilin sözvarlığında varolan bir kavramın 
kapsadığı alanın diğer bir dilin sözvarlığında varolan 
bir kavram ile denkliğini bir çizelge aracılığıyla gösterir 
(Bkz. Görsel 01.). Kavram Alanı Kuramı’nı ile doğrudan 
ilişkili olan bu durum bazı kavramların dillerarası eşde-
ğerliğinin derecesini ölçmeye yarar. Bazen Görsel 01’de 
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olduğu gibi bazı kavramların karşılığı yoktur (Örneğin 
Almancadaki (de) grau kavramının Galler dili olan Kimri 
(cym) dilinde karşılık bulamayışı gibi).

Görsel 1. Kavramlaşma Denkliği (Conceptual Equiva-
lence).

Aslında burada ele alınan Anlam Türleri konusu içeri-
sinde yer alan Eşdeğerlik (Equivalence) olgusudur. Eşde-
ğerlik, bir kavramın en az iki farklı dilde (Dil A ve Dil B) 
o dilin sözvarlığına özgü sözcükler ile ifade bulmasıdır. 
Eşanlamlılık (Synonymy) ile Eşdeğerlik (Equivalence) 
benzer olgulardır (16, 17). Aralarındaki tek fark Eşanlam-
lılığın aynı dil içerisinde gerçekleşmesi, Eşdeğerliğin ise 
birbirinden farklı diller ya da lehçeler arasında gerçekleş-
mesidir (Bkz. Çizim 3; 27’den).

Sözcük (A Dili)

Sözcük (B Dili)

Kavram

Çizim 3. Eşdeğerlik (Equivalence).

Örnek (10)’dan anlaşıldığı üzere Türkçede (tur) mavi 
olarak bilinen sözcük İngilizcede (eng) blue, Almanca-
da (de) blau Galler dilinde ise (cym) glas olarak karşılık 
bulmaktadır.

Örnek (10):
(10/01) (tur) mavi – (eng) blue – (de) blau – (cym) glas
Burada dikkat edilmesi gereken bu sözcüklerin kav-

ram alanlarının örtüşme oranı ve eşdeğerlik dereceleri.
Nasıl dillerarası kavram alanlarının örtüşme oranı ile 

eşdeğerlik dereceleri değişebiliyorsa, lehçeler hatta ağız-
lar arası bir farklılığın olabileceği de göz önünde bulun-
durulmalıdır.

Eşdeğerliğin farklı dereceleri vardır (Bkz. Çizelge 1.). 
Uluslararası Standartlar Enstitütüsü (International Stan-
dards Organization) ISO’ya göre bu farklı dereceler Mut-
lak Eşdeğerlik’ten Eşdeğersizliğe kadar varıyor (16, 17). 
Rogers (28) ISO tarafınca belirlenmiş eşdeğerlik türlerine 
ek olarak çoktan-teke-doğru eşdeğerliğe de değinmekte. 
Çizim 11’de gösterilen eşdeğerlik türleri ve sorunları sa-
dece iki dil arasında değil ikiden fazla dil arasında bir-
birinden farklı eşdeğerlik boyutlarıyla gerçekleşen bir 
olgudur. Eşdeğerlik türleri (16 ile 17’ye göre ve 28’in 
katkılarıyla) sırasıyla aşağıda verilmiştir:

a.  Mutlak Eşdeğerlik (Exact Equivalence)
b.  Kısmi Eşdeğerlik (Partial Equivalence)
c.  Tekten-çoğa-geçişen Eşdeğerlik (Single-to-multiple 

Equivalence)

d. Çoktan-teke-geçişen Eşdeğerlik (Multiple-to-
single Equivalence)

e. Kesişimsel Eşdeğerlik (Inexact equivalence)
f. Eşdeğersizlik (Non-equivalence)

a. Mutlak Eşdeğerlik (Exact Equivalence)
Mutlak eşdeğerliğe bazı Özgün Dil (ÖD)’lerde rastla-

nıyor olsa da ÖD’den başka, örneğin Genel Dil (GD)’de, 
hemen hemen hiç rastlanmıyor. Ölçün(lü)leştirme (Stan-
dardisation) çalışmaları neticesinde tam eşdeğerlik, yani 
örtüşen eşdeğerlik, ortaya çıkar. Zaten bu çalışmaların te-
mel hedefi birbiri ile uyum göstermeyen düzenleri uyuşur 
hale getirmektir (Bkz. Örnek (11)).

Örnek (11):
(11/01)  (tur) yardımcı doçent = (en-US) assistant 

professor = (en-GB) lecturer
(11/02)  (tur) doçent = (en-US) associate professor = 

(en-GB) senior lecturer
(11/03)  (tur) profesör = (en-US) professor = (en-GB) 

professor

b. Kısmi Eşdeğerlikte A dilindeki sözcüğün temsil 
ettiği Kavram Alanı 
(Conceptual Field) B dilindeki temsil ettiği Kavram 

Alanından daha geniş veya dar olabilir (Bkz. Örnek (12)).
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Çizelge 1. Eşdeğerlik Türleri (16 ile 17’ye göre; Çizimler 28’e aittir).
Eşdeğerlik Türü A Dili B Dili

(a) Mutlak Eşdeğerlik
=

(b) Kısmi Eşdeğerlik
>
<

(c) Tekten-Çoğa-Geçişen 
Eşdeğerlik
Çoktan-Teke-Geçişen Eşdeğerlik

>
<

(d) Kesişimsel Eşdeğerlik
≈
≠

(e) Eşdeğersizlik
≠

Uygun sözcük var Uygun sözcük yok

Örnek (12):
(12/01) (tur) profesör > (en-GB) reader
(12/02) (tur) profesör > (en-GB) associate professor

(12/03) (en-US) professor > (en-GB) reader
(12/04) (en-US) professor > (en-GB) associate professor

(12/05) (tur) profesör > (en-GB) professor
(12/06) (en-US) professor > (en-GB) professor

(12/07) (en-GB) professor < (en-US) professor
(12/08) (en-GB) professor < (tur) profesör

(12/09) (en-GB) reader < (en-US) professor
(12/10) (en-GB) reader < (tur) profesör

(12/11) (en-GB) associate professor < (en-US) professor
(12/12) (en-GB) associate professor < (tur) profesör

c. Tekten-çoğa-geçişen Eşdeğerlik’te Üst Kavram 
(Hyperonym) Kaynak Kültür (Source Culture) KK’de 

var iken Erek Kültür (Target Culture) EK’de yoktur (Bkz. 
Örnek (13)).

Örnek (13):
(13/01) (deu) e Mauer < (tur) duvar
(13/02) (deu) e Wand < (tur) duvar
(13/03) (tur) duvar = (deu) e Mauer + (deu) e Wand
(13/04) (tur) duvar = (tur) dış duvar + (tur) iç duvar
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Çoktan-teke-geçişen eşdeğerlikte ED’deki kavram 
KD’dekinden daha geniştir; yani üst kavram KK’de 
yok iken EK’de vardır (28; Bkz. Örnek (14)).

Örnek (14):
(14/01) (fra) porte > (eng) gate
(14/02) (fra) porte > (eng) door
(14/03) (fra) porte = (eng) gate + (eng) door

d. Kesişimsel Eşdeğerlik’te ise KD ile ED’deki söz-
cüklere ait kavram alanları kesişerek kısmen örtüşürler. 
Bunun sebebi sistem ya da yöntem farkından ötürü ortaya 
çıkan o sözcüğe ait tanım farkıdır (Bkz. Örnek (15)).

Örnek (15):
(15/01) (tur) memur ≈ (eng) civil servant ≈ (deu) r 

Beamte 
(15/02) (tur) avukat ≈ (eng) solicitor ≈ (deu) r 

(Rechts-)anwalt

Alman hukuku memurları iki sınıfa ayırır; ‘sıradan’ 
memurlar (deu) Angestellte ve ‘özel’ memurlar (deu) Be-
amte. Sıradan memurlar özel sektörde çalışan beyaz ya-
kalılar gibi aynı yasa ve yönetmeliklere tâbidirler. Özel 
memurların ise hukuki bağlamda özerk statüleri vardır. 
Bu ayırım Almanya’nın her eyaletinde geçerli değildir.

e. Eşdeğersizlik, temelde A Dili’ndeki bir kavramın B 
Dili’nde yoksunluğundan kaynaklanır (Bkz. Örnek 16).

Örnek (16):
(16/01)  (eng) mortgage – (tur) ?

Zaman içerisinde Erek Dil (ED)’de karşılık bulama-
yan Kaynak Dil (KD)’den bir kavram için eşdeğeri oluş-
turulmaya çalışılır. Bir bankacılık terimi olan İngilizcede-
ki (eng) mortgage sözcüğünün Türk bankacılık sistemine 
kavram olarak yerleştirilerek, Türkçede ilk etapta (tur) 
mortgage, sonradan (tur) hipotekli ev kredisi, (tur) ev 
kredisi şeklinde dilbilimsel etiketlendirme olarak karşılık 
bulmaya çalışması gibi, bu durum bir ülkenin sisteminde, 
kültüründe veya dilinde mevcut olan, ya da keşfedilerek/
icat edilerek ortaya çıkan yeni bir kavram için verilen 
adlandırmalar olan Yenileşimlerin (Neologism) henüz 
ED’de karşılığının olmayışından kaynaklanan bir soruna 
işaret eder.

Eşdeğersizlik için Yalancı Arkadaşlar (False Fri-
ends, False Cognates; Faux Amis) diğer uygun bir 
örnek olarak gösterilmektedir (10). Burada iki sözcük 
aynı ya da benzer Biçimbilimsel (Morphologic) yapı-
ya sahiptir, yani aynı ya da benzer Dilbilimsel İmgeler 

(Linguistic Sign) ile temsil edilir, ancak Anlambilimsel 
açıdan farklı kavramlara gönderimde bulunurlar (Bkz. 
Örnek (17)).

Örnek (17):
(17/01) (tur) kapıcı ≠ (deu) r Hausmeister
(17/02) (tur) akademisyen ≠ (fra) académicien
(17/03) (tur) sempatik ≠ (eng) sympathetic
(17/04) (tur) doçent ≠ (azj) dosent

Mutlak Eşdeğerlik ile Kesişimsel Eşdeğerlik ve Eşde-
ğersizlik arasındaki farkı ayırt edebilmek kuramsal olarak 
mümkündür. Ancak, Çizelge 1’de gösterilen birbirinden 
farklı altı eşdeğerlik derecelerinin aralarında bile başka 
eşdeğerlik dereceleri olabilir. Çeviri açısından bir söz-
cüğü bağlam içerisinde görmeden kavramsal farklılığın 
öneminin olup olmadığı tartışılır. Bu gibi yöntemlerin 
dışında, eşdeğerlik derecesinin tespitinde sözcüklerin ta-
nımlarını karşılaştırarak hareket edilmeli, çünkü tanımlar 
eşdeğerliğin tespitinde en önemli güvenilir kaynağı teşkil 
etmektedirler (Bkz. 26).

Olgu 1: Kavram Alanı Kuramı, 
Kavramlaşma Denkliği, Sapir-Whorf 
Varsayımı ve Kısmi Eşdeğerlik
Avustralya’nın yerli halkı olan Aborjinler’in Avust-

ralya hukuk sisteminde yaşamış oldukları dezavantaj-
ların en önemli sebeplerinden biri olarak İngilizcenin 
bölgesel kullanımından ileri geldiğini yapmış olduğu 
akademik çalışmalarla saptayan Eades (11-13), Torres 
Boğazı Adaları’nda yaşanan bir olayda şüpheli kişinin 
verdiği ifadede ‘(eng) killem’ [= (eng) killed him] fiilini 
kullanarak kendini itirafçı konumuna oturttuğunu, daha 
sonra vermiş olduğu ifadesinde ise, mağduru kasten öl-
dürdüğüne dair bir itirafta bulunmadığını belirtmiştir. 
Şüphelinin ilk ifadesi uzman bilirkişi niteliğinde bir adli 
dilbilimciye sevk edilir. Bilirkişi, Kuzey Avustralya’nın 
Torres Boğazı Adaları’nda kullanılan İngilizcede ‘(en-
AU) killem’ [= (tur) onu öldürdüm] fiilinin aslında stan-
dart kullanımdan saptığını ve Pidgin (Pidgin) niteliği 
taşıdığını, dolayısıyla sözcüğün yaygın kullanıma göre 
daha geniş bir kavram alanına sahip olduğunu bildirmiş-
tir (Bkz. Örnek (17)).

Örnek (17):
(17/01) (en-AU) kill = kill [=öldürmek]
(en-AU)-Pidgin kill = hit [=vurmak; darp etmek]

Buna göre Sapir-Whorf Varsayımı’na (10, 30) dayan-
dırılan bir Kavramlaşma Denkliği Çizelgesi (15) düzen-
lemek mümkündür (Bkz. Çizelge 2):
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Çizelge 2. (eng) kill Sözcüğü için Kavramlaşma 
Denkliği.

ISO 639-3:
eng

Standart 
İngilizce

ISO 639-1:
en-Au

Avustralya 
İngilizcesi

ISO 639-1:
en-Au

Avustralya İngilizcesi
Pidgin

kill kill kill

hit

Kavramlaşma Denkliği (15), tıpkı Sapir-Whorf Var-
sayımı (Sapir-Whorf Hypothesis)’te (10) olduğu gibi, 
kavramların birbirine olan denkliği konusunda tek başına 
yetersiz kalan bir çizelgedir. Aslında Uluslararası Stan-
dartları Enstitüsü’nün oluşturmuş olduğu ISO 5964-1985 
(E) Eşdeğerlik Dereceleri (16, 17), söz konusu olgu hak-
kında bize daha ayrıntılı fikir verebilir (Bkz. 27, 28).

Bilindiği üzere, Kısmi Eşdeğerlik (Partial 
Equivalence)’te bir dildeki sözcüğün temsil ettiği kavram 
alanı diğer dilde temsil ettiği kavram alanından daha ge-
niş veya dar olabilir. Benzer şekilde, ‘(eng) kill’ sözcüğü 
de Kısmi Eşdeğerlik olgusuna bir örnek teşkil etmektedir 
(Bkz. Örnek (18)):

Örnek (18):
(18/01) (eng) kill = (en-AU) kill < (en-AU)-Pidgin kill
(18/02) (en-AU)-Pidgin kill > (eng) kill = (en-AU) kill

Yukarıda vermiş olduğumuz açıklamaya göre, Örnek 
(18/01)’de görüldüğü üzere Standart İngilizce ‘(eng) kill’ 
ile Avustralya İngilizcesinde ‘(en-AU) kill’ sözcükleri 
Mutlak Eşdeğer (Exact Equivalence) görünürken (en-
AU) Avustralya İngilizcesinin Pidgin’ında kavram olarak 
daha geniş bir alana sahiptir; diğer bir deyişle ‘(eng) kill’ 
ile ‘(en-AU) kill’ sözcüklerinin kavram alanı ‘(en-AU)-
Pidgin kill’ sözcüğünün alanından daha dar bir alana sa-
hiptir.

Bunun üzerine bilirkişi, mahkemeye vermiş oldu-
ğu raporunda, vurma eylemiyle ölüme sebebiyet veren 
şüpheli için kasten adam öldürmeye yönelik ceza veri-
lemeyeceğine, şüphelinin ifadesinin öldürme eylemine 
yönelik bir itiraf niteliği barındırmadığından öldürmeye 
yönelik işlem göremeyeceğini belirtmiştir.

Olgu 2: Kavram Alanı Kuramı, Kavram-
laşma Denkliği ve Kesişimsel Eşdeğerlik
Bu olguda Kesişimsel Eşdeğerlik (Inexact Equi-

valence) sorunu tartışılacaktır. Uluslararası Standart-
lar Enstitüsü’nün oluşturmuş olduğu ISO 5964-1985 
(E) Eşdeğerlik Dereceleri’ne göre (16, 17), Kesişimsel 

Eşdeğerlik’te Kaynak Dil (KD) ile Erek Dil (ED)’deki 
sözcüklerin kavram alanları kesişerek kısmen örtüşürler. 
Bunun sebebi sistem ya da yöntem farkından ötürü ortaya 
çıkan tanım farkıdır.

Şüpheli şahsın bir vakıf arazisine ait olan on üç adet 
fıstık çamı niteliğinde yetişkin ağacı kesmesi sonucu va-
kıf, eylemi gerçekleştiren şahıs hakkında izinsiz ve hu-
kuksuz müdahale gerekçesiyle dava açar. Şüpheli, savcı-
lıkta vermiş olduğu ifadesinde eylemini ‘(tur) seyreltme’ 
amaçlı gerçekleştirdiğini beyan eder. Ormancılıkta bir 
yöntem olarak kullanılan seyreltme eylemi kabaca “sağ-
lıklı ve kaliteli fidan elde edebilmek, gelişmesini sağla-
mak için bir kısım fidanların kesilmesi ya da sökülmesi 
işlemini” ifade eder.

Türkçe KD’den İngilizce ED’e çevrilmesi ile görev-
lendirilmiş bilirkişi, ifade tutanağı olan Kaynak Metin 
(KM)’de geçen ‘(tur) seyreltme’ sözcüğünün karşılığı 
olarak Erek Metin (EM)’de ‘(eng) thinning’ sözcüğünün 
kullanımını en yakın gelen eşdeğeri olarak düşünmüştür 
(Bkz. Örnek (19)).

Örnek (19):
(tur) seyreltme {ormancılık} = (eng) thinning 

{ormancılık}

Aslında EM’de şüphelinin ifadesine bakıldığında 
‘(tur) seyreltme’ olarak kullanılan sözcük metin içerisinde 
İngilizce tanımından farklı bir anlam taşımaktadır (Bkz. 
Örnek (20)):

Örnek (20):
(20/01) Seyreltme {Ormancılık}: Sağlıklı ve kaliteli 

fidan elde edebilmek, gelişmesini sağlamak 
için bir kısım fidanların kesilmesi/sökülme-
si işlemini ifade eder. […] Birim alandaki 
gelecek vaat etmeyen, sık aralıklı olan, sa-
hadan uzaklaştırılması istenen (ot, süceyrat, 
sarılıcı bitkiler, vb.) fidanları sahadan ayı-
rarak yapılan işlemdir (31).

(20/02) Thinning {Forestry}: […] Thinning is a pro-
cess where, “stands have reached sufficient 
size that trees to be removed have value as 
fuelwood/pulp or sawtimber. These operati-
ons are often essentially weedings where the 
non-grade species are removed so that the 
better crop trees can grow. A more intensi-
ve variant is called crop tree management, 
and it involves identifying the best trees in a 
stand and fully releasing them from compe-
tition” (32).
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Anlam çözümlemesi (25) yapılacak olursa, şüphe-
li şahsın ifade tutanağındaki beyanı ile yukarıdaki ta-
nımlamalar karşılaştırıldığında, beyan ile tanımlar ara-
sında Anlambirimi (Semantic Unit) bakımından ortak 
özelliklerin (14, 25, 29) varoluşunun yanı sıra ayırıcı 
özelliklerin (14, 25, 29) de olması dikkat çekmektedir. 
Eşdeğerlik derecesinin tespitinde sözcüklerin tanımla-
rını karşılaştırarak hareket edilmeli, çünkü tanımlar eş-
değerliğin tespitinde en önemli güvenilir kaynağı teşkil 
etmektedirler (Bkz. 26). Şüpheli şahıs ağaçların herhan-
gi bir mahsul vermediği gibi, etrafındaki diğer ağaçların 
da mahsul vermelerine engel oluşturduğuna, vakıf ara-
zisinde bulunan öğrenci yurdu ekonomisine katkı ver-
mek amaçlı ağaçları seyrelttiğini belirtmiştir. Şüphelinin 
beyanındaki Bilişsel Dilbilimsel (Cognitive Linguistics) 
açıdan seyreltme sözcüğünden anladığı (29) ile Türk-
çe tanım arasında belirgin ayırıcı özellikler bulunduğu 
gibi, Türkçe tanım ile İngilizce tanım arasında da sözcü-
ğün kapsadığı kavram alanı bakımından önemli ayırıcı 
özellikler bulunmaktadır; şöyle ki Türkçe tanımda ağaç 
aralıklarının sıklığı vurgulanırken, İngilizce tanımda 
seyreltilecek ağaçların büyüklüğü ön plana çıkmaktadır. 
Bu da ISO 5964-1985 (E) Eşdeğerlik Dereceleri’ne göre 
(16, 17) Kesişimsel Eşdeğerlik (Inexact Equivalence) 
olgusuna örnektir.

Olgu 3: Kavram Alanı Kuramı, Yanlış 
Arkadaşlar ve Eşdeğersizlik
2004 senesinde ABD’de bir Iraklı Kürt sığınmacı bir 

operasyon sonunda yakalanır ve omuzdan ateşlemeli bir 
füze alıp BM Pakistan elçisine suikast planladığı için kara 
para aklamaktan suçlanır. Şüpheli, dini yönelimleri olan 
bir terör örgütüyle işbirliği yapmaktan suçlanır, çünkü 
söz konusu örgüte ait Kuzey Irak’ta kurulu olan bir eğitim 
kampında bulunan adres defterinde isminin olduğu tespit 
edilir. ABD Savunma Bakanlığı’na göre şüphelinin ismi-
nin yanında Arapça olarak ‘(arb) kak [= (tur) komutan]’ 
sözcüğü yer almaktadır. Ancak, FBİ’nin kurumsal çevir-
menleri adres defterini incelediklerinde Arapça olduğu 
düşünülen sözcüğün aslında Kürtçe olduğunu ve yaygın 
bir biçimde saygı ifadesi olarak kullanılan ‘(kur) kak’ 
sözcüğünün karşılığı olan resmiyet düzeyine göre ‘(eng) 
Mr. [= (tur) Bay]’ ile ‘(eng) brother [= (tur) birader] an-
lamları taşıdığını tespit ederler (Coulthard & Johnson, 
2007: 125). Bu olgudan anlaşılacağı, Arapçadaki ‘(arb) 
kak’ sözcüğünün aslında Kürtçedeki ‘(kur) kak’ sözcüğü 
ile Yanlış Arkadaşlar (False Friends, False Cognates; 
Faux Amis) oluşturmaları (Bkz. 10) ve ISO 5964-1985 
(E) Eşdeğerlik Dereceleri’ne göre (16, 17) Eşdeğersizlik 
(Non-equivalence) olgusuna bir örnek teşkil etmeleridir, 
çünkü her iki sözcük de tesadüf eseri aynı morfolojik ya-

pıya sahiptir, yani aynı dilbilimsel imgeler ile temsil edil-
miştir, ancak kökensel farklılık sebebiyle anlambilimsel 
açıdan farklı kavramlara gönderimde bulunmaktadırlar 
(Bkz. Örnek (21)).

Örnek (21):
(21/01)  (arb) kak ≠ (kur) kak

Olgu 4: Sözcüksel Anlam Muğlaklığı, 
Anlam Türleri ve Karşıtanlamlılık
Diğer bir olguda İngiliz sözlükbilimci John Sinclair 

sözlüklerde yer alan tanımların tek başına yetersiz kal-
dığını kanıtlar bir çalışması vardır (7, 26). Çalışmasında 
Sinclair, toplumda sıradan bireylerden İngilizce ‘(eng) 
visa = (tur) vize’ sözcüğünden ne anladıkları konusunda 
görüş alır. Hukuki anlamda ‘(eng) visa’ sözcüğü ‘(eng) 
entry permit’ = (tur) giriş izni’ anlamını taşımamaktadır. 
Aslında ‘(eng) visa = (eng) a permit to request leave to 
enter’, yani ‘(tur) giriş izni talebinde bulunma isteği’ an-
lamını taşımaktadır (Bkz. Örnek (22)):

Örnek (22):
(22/01) ‘(eng) visa’ ≠ ‘(eng) entry permit’
(22/02) ‘(eng) visa {law}’ = ‘(eng) a permit to request 

leave to enter’

Başka bir deyişle, geçerli bir vizesi olmasına rağmen 
seyahat eden kişi ülkeye giriş yapmaktan yasal anlamda 
(yani resmi bir işlemle) men edilebilir. Hâkimler genelde 
sözcüğün kapsadığı kavram alanına ait sınırları çizebil-
mek için çoğu zaman sözlükteki tanımlara başvururlar ve 
doğal olarak sözlükleri referans seçerler. Ancak, Sinclair 
sözlüklerde yer alan tanımların tek başına yetersiz kaldı-
ğını kanıtlamak adına bir çalışma başlatmıştır. 1980’lerde 
sözlüklerdeki tanım çalışmaları için kapsamlı derlemler 
üzerinden giderek sözcüklerin kullanımlardaki anlamını 
belirlemek amacıyla ‘gerçek dil kullanımını’ yansıtan 
veri bankaları oluşturan Sinclair, yapmış olduğu derlem 
verili çalışmalarla alana devrim niteliğinde yenilikler 
kazandırmıştır. Sinclair, bu çalışmasını da The Times ga-
zetelerinden topladığı beş milyon sözcükten oluşan bir 
derleme dayandırır (Bkz. 33):

Bank of English Corpus (BEC) = İngilizce Derlem 
Bankası (İDB)

1980’lerde: İDB 28 milyon sözcükten oluşmaktaydı
Günümüzde: İDB’de 450 milyon sözcük var

The Times derlemi 74 sonuç verir. Eşdizimlilik ya da 
diğer adıyla Birlikte Kullanım (Collocation) örnekleri 
içerisinde ‘(eng) visa’ ve ‘(eng) visas’ sözcükleri odak 
noktasında Bağlam içinde Anahtar Sözcük (Key Word in 
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Context = KWIC) olmak üzere sağ ve solda 50 sözcük 
Açıklık (Span) ile yer almaktadır (5). Burada söz konusu 
anahtar sözcükler ile genel kullanımda olan ve sıklıkla 
kullanılan fiiller şunlardır: ‘(eng) grant’, ‘(eng) issue’, 
‘(eng) refuse’, ‘(eng) apply for’, ‘(eng) need’ and ‘(eng) 
require’. Sinclair, ayrıca şuna dikkat çeker: ‘(eng) visa’ 
ile en sık kullanılan sözcük ‘(eng) exit’tir, bunu da ‘(eng) 
entry’ ve ‘(eng) re-entry’ sözcükleri takip eder (Bkz. Ör-
nek (22)):

Örnek (22):
(22/01) you cannot enter an Arab country with an Is-

raeli visa stamped in your passport…
[Arap ülkelerine İsrail vizesi damgalanmış 
pasaportla giriş yapamazsınız…]

(22/02) British passport holders do not require visas…
[Britanya pasaportuna sahip olanlar vizeye 
ihtiyaç duymazlar…]

(22/03) non-Commonwealth students who require an 
entry visa will need a re-entry visa, even if 
you only leave the country for a couple of 
days…
[Ülkeden iki günlüğüne dahi çıkış yapan ve 
giriş yapmak için vizeye ihtiyaç duyan İngiliz 
Devletler Topluluğu’ndan olmayan öğrenci-
ler tekrarlı-giriş vizesine ihtiyaç duyarlar.]

Sinclair şu sonuca varır: Günlük İngilizce kullanımına 
sahip ortalama bir konuşucu ‘(eng) visa’ sözcüğünün ül-
keye giriş yapmak için alınan bir tür izin olarak düşünür. 
Söz konusu 74 sonucun hiçbirinde geçerli vizeye sahip 
olan ya da vize şartı konmamış olanların da dâhil olmak 
üzere kişilerin ülkeye giriş yapmasının engellenebilece-
ğine dair kullanıma yönelik bir anlam barındırmaması ya 
da imasının dahi olmamasıdır. Kullanımlarda ima edilen 
vizenin ülkeye girişi sağlaması veya ülkeye giriş yapmak 
için vize şartının olmaması yönündedir. Dolayısıyla gü-
nümüzde hâkimlerin artık sözlüklerden ziyade kullanıma 
yönelik hukuk veri bankalarını referans seçtikleri görül-
mektedir.

Sonuç olarak, ‘(eng) visa’ sözcüğü anlam türü (9) 
açısından mikro düzeyde bir Zıtanlamlılık (Antonymy) 
barındırmaktadır (22, 23, 24). Bu durum da Sözcüksel 
Anlam Muğlaklığına (Lexical Ambiguity) sebebiyet ver-
mektedir. Literatürde ise bu olgudan Zıtanlamlılığın bir 
türevi olarak Karşıtanlamlılık (Contronymy) adıyla bah-
sedilmektedir (18, 19, 20).

Sonuç
Son yirmi senedir adli bilirkişilik kapsamında dilbi-

limcilerin uzmanlığına başvuran ülkelerin sayısı artmış-
tır. Bu makalede adli metin türlerindeki anlambilimsel 
çözümlemeler, sözcüksel anlam belirsizliği bağlamında 
işlenmiş olup, dilbiliminin uygulamalı bir alt alanı olan 
adli dilbiliminin, dilbiliminin kuramsal alt alanları olan 
sözcükbilimi ve anlambiliminden nasıl faydalandığı 
gösterilmiştir. Özellikle sözcüksel anlambilimi ilke ve 
kuramlarından faydalanılan bu dört çalışmada, Anlam 
Türleri ve İlişkileri, Kavram Alanı Kuramı, Anlam Ekse-
ni, Sapir-Whorf Varsayımı, Anlam Çözümlemesi ve Kav-
ramlaşma Denkliği konu olarak işlenmiştir.
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İki Epileptik Ölüm Olgusunda Postmortem Tanı: Tuberoskleroz Kompleksi
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OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Özet
Tuberoskleroz kompleksi deri bulgularıyla ve beyin, böbrekler, 

kalp, karaciğer, gözler ve akciğerler gibi birçok organda iyi huylu 
tümörlerle karakterli, otozomal dominant bir hastalıktır. Uzun yıl-
lardır epilepsi öyküsü olan 15 yaşlarındaki iki kadın olguya Adli Tıp 
Kurumu’nda yapılan otopsileri ile TSK tanıları konmuştur. Bu çalış-
mada TSK tanısının konulmasında ‘medikal otopsinin’ önemini vurgu-
lamayı, sık karşılaşılmayan ve olguların öyküsünde genellikle sadece 
epilepsi bulunan bu hastalığı adli tıp pratiği içinde güncel literatür eşli-
ğinde tartışmayı amaçladık.
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Adli Patoloji.

Abstract
Tuberous sclerosis complex is an autosomal dominant disorder 

characterized by skin manifestations and formation of multiple benign 
tumors in different organs such as brain, kidneys, heart, liver, eyes and 
lungs. Two 15 years old females who had epilepsy for a long time were 
diagnosed TSC by autopsy performed in Forensic Medicine Institute. In 
this study, we aim that emphasize the importance of ‘medical autopsy’ 
to diagnose TSC and discuss this rare disorder which have only epilepsy 
in patient’s medical history in forensic medicine practice via current 
literature.
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cine; Forensic Pathology.
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1. Giriş
Tuberoskleroz; başlıca beyin olmak üzere, böbrekler, 

kalp, gözler, akciğerler ve deri gibi diğer vital organları 
da etkileyen ve çoğunda benign tümör (hamartom) olu-
şumuna neden olan multisistemik genetik bir hastalıktır 
(1). Hastalarda dirençli epilepsi, zekâ geriliği, davranış 
sorunları, deri lezyonları yanı sıra akciğer ve böbrek has-
talıklarıyla seyreden semptomlar izlenir (2).

Tuberoskleroz ilk kez 1862 yılında Von Recklingha-
usen tarafından beyinde sklerotik alanlar ve kalpte tümör 
varlığı ile tanımlanmıştır. Günümüzde ise yaygın sistem 
tutulumları nedeniyle tuberoskleroz kompleksi (TSK) ta-
nımı tercih edilmektedir.

TSK’nin prevalansı 1/6000-1/10000 dir (3). Bu hasta-
lığın 1/3’ü otozomal dominant geçişli, 2/3’ü ise sporadik-
tir. Hastalığın başlangıç yaşı ve şiddeti değişken olmakla 
birlikte, genellikle 5 yaş öncesinde konvülziyonlar ve 

deri bulguları ile prezente olur. Hastaların çoğunda epi-
lepsi, yarıdan fazlasında öğrenme güçlüğü vardır. Otizm 
ve otistik davranışlar sıklıkla görülür. Karakteristik beyin 
lezyonu serebral hemisferde kortikal tuber ile subependi-
mal yerleşimli kalsifiye veya nonkalsifiye nodüldür (2,4). 
Subependimal dev hücreli astrositom daha nadir görülür. 
Beyindeki tuber miktarı arttıkça nörolojik semptom şid-
deti de artmaktadır. Hemen hemen tüm hastalarda tipik 
cilt bulguları mevcuttur. En sık görülen cilt lezyonları 
hipopigmente maküller, yüzde adenoma sebaseum (an-
jiofibromlar), Shagreen yaması ve subungual-periungual 
fibromlardır (5). Kalpte karakteristik bulgu rabdomyom-
dur. Anjiomyolipom en sık görülen karakteristik böbrek 
bulgusudur.

Tuberoskleroz TSC 1 ve TSC 2 olarak bilinen genler-
deki mutasyonlar sonucunda gelişir (6). TSK kesin tanısı 
için TSC 1 veya TSC 2 mutasyonlarından birinin gösteril-
mesi yeterlidir. Klinik olarak kesin tanı kriterlerine uyan 
hastalar için ise genetik test yapılması şart değildir. Ay-
rıca aile öyküsü olmayan bir çocuk TSK tanısı aldığında 
aile bireylerinin taranması gerektiği unutulmamalıdır (7).

2012 yılında Uluslararası Tuberoskleroz Kompleks 
Konsensus Grubu tarafından tanı ölçütleri yeniden belir-
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lenmiştir (8). Tanı için TSK’li bireylerde: ≥2 majör kriter 
ya da 1 major kriter ve 2 veya daha fazla minör kriter 
bulunmalıdır. Kriterler tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2012 yılında Uluslararası Tuberoskleroz 
Kompleks Konsensus Grubu tarafından belirlenen tanı 
ölçütleri
Majör Bulgular Minör Bulgular
1-Hipomelanotik maküller (≥3 

ve en az 5 mm çapında)
1-Konfeti deri lezyonları

2-Anjiyofibromlar ((≥3 veya 
fibröz sefalik plak)

2-Dental enamel çukurlar 
(>3)

3-Ungual fibromlar (≥2) 3-İntraoral fibromlar (≥2)
4-Shagreen yamaları 4-Retinal akromik yamalar
5-Multipl retinal hamartomlar 5-Multipl renal kistler
6-Kortikal displaziler 6-Nonrenal hamartomlar
7-Subependimal nodüller
8-Subependimal dev hücreli 

astrositomlar
9-Kardiyak rabdomyom
10-Lenfanjioleiomyomatozis
11-Anjiomyolipom (≥2)

Bu çalışmanın amacı; epileptik bireylerde antemor-
tem dönemde tanısı konulamamış TSK olgularının me-
dikal otopsi ile belirlenebileceğinin ortaya konması ve 
konunun güncel literatür eşliğinde tartışılmasıdır.

2. Olgular
Yaşları 15, boyları 154 cm, vücut ağırlıkları 45 kg ve 

50 kg olan, her ikisinin de öyküsünde epilepsi bulunan 
kadın olguların otopsilerinden ve histopatolojik incele-
melerinden elde edilen bulgular Tablo-2 de özetlenmiştir.

Resim 1. Sağ uyluk üst-orta lateralde ve diz kapağı üze-
rinde; ciltten kabarık, hipopigmente geniş plaklar halinde 
skar.

Tablo 2. Olguların otopsilerinden ve histopatolojik incelemelerinden elde edilen bulgular
Olgu-1 Olgu-2
1. Dış Muayene: Dış Muayene:
Deri: Yüzün sağ yanında, sol el bileğinde, sağ uylukta, her iki 
diz kapağı üzerinde ve sağ kalçada ciltten kabarık, genellikle 
hipopigmente alanlar içeren geniş plaklar halinde skar görünümü 
(Resim 1) 

Deri: Sağ uylukta, sağ bacak dış yanda ve sol ön kolda 
çevre deri dokusuna nazaran hipopigmente görünümde 
1-4 cm çaplarında lezyonlar ve burun çevresinde 
anjiyofibromlar (adenoma sebaseum) (Resim 2)

2. İç Muayene: İç Muayene:
Beyin: Normal boyut ve ağırlıkta (1350 gr). Her iki oksipital lobda, 
kortekste iki ayrı bölgede, her ikisi de yaklaşık 4×2.5 cmlik alanları 
kaplayan, gri-beyaz cevher ayrımının silindiği, sert özellikte kıvam 
değişikliği içeren beyaz renkli lezyon alanları (Resim 3)
Ayrıca lateral ventrikül içinde 0,5 cm ve 0,9 cm çaplarında iki adet 
nodüler lezyon (Resim 4)

Beyin: Normalden küçük (1078 gr). Frontal lob kortekste 
sert kıvamlı, yaklaşık 4 adet, en büyüğü 2.5×2 cmlik 
alanı kaplayan, gri-beyaz cevher ayrımının silindiği, açık 
renkli lezyon alanları
Ayrıca lateral ventrikül içinde 1.8 cm çaplı bir adet nodül

Böbrek: Her iki böbrekte benzer özellikte, büyüğü yaklaşık 
4.5×4.5×2 cm ölçülerinde ekzofitik; küçüğü milimetrik boyutlarda 
çok sayıda gri-beyaz renkli, nodüler lezyonlar

Böbrek: Her iki böbrekte benzer özellikte, büyüğü 
yaklaşık 5×4×3.2cm ölçülerinde ekzofitik; küçüğü 
milimetrik boyutlarda, çok sayıda gri-beyaz renkli, 
nodüler lezyonlar (Resim 5)

Kalp: Patolojik özellik saptanmadı Kalp: 487 gr. ağırlığında. Myokard dokusunda 
hipertrofik görünüm. Ventrikül boşlukları daralmış; sol 
ventrikül duvar kalınlığı 2 cm

3. Histopatolojik tanı: Histopatolojik tanı:
Deri: Shagreen yamaları Deri: Hipomelanotik maküller
Beyin: Kortikal disorganizasyon, nöronal heterotopi (Kortikal tuber) 
(Resim 6)
Subependimal kalsifiye nodül (Resim 7)

Beyin: Kortikal disorganizasyon, nöronal heterotopi 
(Kortikal tuber), Subependimal kalsifiye nodül

Böbrek: Bilateral anjiomyolipomatozis Böbrek: Bilateral anjiomyolipomatozis (Resim 8)
Kalp: Patolojik özellik saptanmadı Kalp: Hipertrofik kardiomyopati
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Resim 2. Burun çevresinde ve yanakta anjiyofibromlar 
(adenoma sebaseum).

Resim 3. Parietal lob korteksinde gri-beyaz cevher 
ayrımının silindiği, sert özellikte kıvam değişikliği 
içeren beyaz renkli lezyon (ok).

Resim 4. Lateral ventrikül içinde nodüler lezyon (ok).

Resim 5. Böbreklerde çok sayıda, ekzofitik, gri-beyaz 
renkli nodüler lezyon.

Resim 6. Beyinde kortikal disorganizasyon, distrofik 
nöronlar.

Resim 7. Lateral ventrikül içinde subependimal kalsifiye 
nodül.
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Bu ölçütlere göre major bulgular arasında yer alan 
kortikal displazi, subependimal nodüller ve ikiden fazla 
sayıdaki anjiomyolipoma her iki olguda saptanan ortak 
bulgulardı. Bunlara ilave olarak bir olguda shagreen ya-
ması, diğer olguda ise hipomelanotik maküller saptandı. 
Bu bulgularla her iki olgumuza da postmortem araştırma-
lar sonucunda TSK tanısı konmuştur (Tablo 1).

3. Tartışma ve Sonuç
TSK farklı klinik bulgularla seyreder ve etkilenen 

bireylerin yaşam süreçleri boyunca bulgular ilerlemeye 
devam eder. Uygun tıbbi takip ve tedaviyi sağlamak için 
erken ve doğru tanı çok önemlidir. Uluslararası Tube-
roskleroz Kompleksi Konsensüs Grubu tarafından 2012 
yılında yeniden tanımlanan kriterler, klinik bulguların, bu 
hastalığın tanısında temel rolü üstlenmeye devam ettiğini 
göstermektedir. Öykülerinde sadece epilepsi olan her iki 
olgumuzda ise TSK tanısı otopsilerin sonrasında konula-
bilmiştir.

Farklı organ sistemlerindeki hastalık bulguları, et-
kilenen bireylerin ve şartların değişkenliği nedeniyle 
oldukça çeşitli olup tanıyı zorlaştırmaktadır. 1980’ler-
den önce insidans 1/100000 ile 1/200000 arasında iken 
günümüzdeki çalışmalarda insidans 1/6000–1/10000 
olarak saptanmıştır (8). 1998’den beri klinisyenlere reh-
berlik etmek amacıyla majör ve minör bulgu resimleri-
ni içeren bir adet ilave doküman yayınlanmıştır (8,9). 
2012’de yapılan toplantıdaki en önemli değişiklik, gene-
tik testleri tanı kriterlerine dahil etmek olmuştur. Her iki 
olgumuzda da herhangi bir genetik tarama yapılmadığı 
görülmüştür.

İki olgumuzda da yaygın olarak saptanan deri lezyon-
larından biri olan ‘hipomelanotik maküller’ TSK olan bi-
reylerin yaklaşık %90’ında gözlenen önemli bir bulgudur. 

Bu maküller doğumda veya infantil dönemde tipik olarak 
görülürler ve TSK’nin bir işareti olarak saptanabilirler 
(8,10). 1998’deki konsensüste tanı için bu lezyonların 3 
veya daha fazla sayıda olması şart koşulmuştur. Çünkü 
1-2 adet lezyon genel popülasyonun çoğunda görülebil-
mektedir (8,11,12). Güncellenmiş kriterlerde ise makül-
lerin en az 5 mm çapında olup, daha küçük ve çok sayıda 
olan ‘konfeti’ lezyonlardan ayırt edilmeleri gerektiği bil-
dirilmiştir. Her iki olguda da bu cilt lezyonların küçüğü 1 
cm çaplı olup yaygın dermal tutulum hakimdir.

Olgularımızdan birinde saptanan ‘Shagreen yaması’ 
ile ilgili olarak ‘bağ dokusu nevüsü’nden ayırdedilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Shagreen yamaları genellikle alt 
lomber bölgede, kabarık, portakal kabuğu görünümünde 
geniş plaklar şeklindedirler. Bu görünüm TSK için nere-
deyse her zaman spesifiktir. Bu lezyonlar TSK olan olgu-
ların yaklaşık %50’sinde izlenir ve başlangıç zamanı ilk 
dekattır (10,13).

Beyinle ilişkili tıbbi problemler TSK olan hastalar-
da en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Olgula-
rımızın her ikisinde de mevcut olan kortikal displaziler 
konjenital anomali kaynaklıdır. Bir grup nöron beyin 
gelişimi sürecinde uygun alana göç edememiştir. TSK 
olan hastaların yaklaşık %90’ında kortikal tuberler 
gözlenir ve bunlar fokal kortikal displazinin bir tipi-
dir. Bir diğeri beyaz cevher radial migrasyon hatlarıdır. 
TSK’nde bu iki lezyonun birlikte bulunması nadir de-
ğildir. Her iki tip kortikal displazi de dirençli epilepsi 
ve öğrenme güçlüğü ile ilişkilidir. Benzer olarak her iki 
olgumuzun da epilepsi tanıları ile izlenmekte oldukları 
belirlenmiştir.

Ek olarak olgularımızda subependimal nodüller 
(SEN) saptanmıştır. Bu nodüller lateral ve üçüncü ventri-
küllerin duvarı boyunca ependimal hatta gelişen iyi huylu 
lezyonlardır. TSK olan hastaların yaklaşık %80’inde göz-
lenirler ve sıklıkla prenatal dönemde ve doğumda sapta-
nırlar. Zamanla kalsifiye olurlar. İyi huylu ve yavaş ge-
lişen lezyonlar olmalarına rağmen obstrüktif hidrosefali 
gibi ciddi nörolojik sorunlara yol açabilirler.

TSK olan hastaların renal bulguları da önemli morbi-
dite ve mortalite nedenlerindendir. TSK olan hastalardaki 
renal problemler prematüre ölümlerinde, ağır zekâ gerili-
ğinden sonra ikinci sıradaki ölüm nedenidir. Olgularımız-
daki diğer ortak bulgu olan multipl renal anjiomyolipom-
lar da majör tanı kriterlerindendir. TSK olan hastalarda 
genelde böbreklerde görülür fakat diğer organlarda da 
gelişebilir.

Tanı koydurucu major ve minör bulgular arasında yer 
almamakla birlikte ilgi çekici bir bulgu olarak 2. olgu-
muzda makroskopik incelemede belirgin myokardiyal 
hipertrofi saptanmıştır.
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Resim 8. Böbreklerde anjiomyolipomatozis.
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TSK’nin diğer organ tutulumları arasında yer alan 
uterin PEComa, kardiyak rabdomyom ve akciğerin len-
fanjioleiomyomatozisi de otopsi esnasında dikkate alın-
malı ve histopatolojik doğrulaması yapılmalıdır.

Her iki olgumuzda da otopsilerden önce TSK tanısı-
nın konduğuna dair herhangi bir tıbbi belge veya şahıs 
ifadesi elde edilememiştir. Acele ile yapılan otopsilerde 
ölene ait tüm tıbbi evrakların temini mümkün olamamak-
ta ve bu durum otopsi esnasında rutin işlemler dışında 
gerekli olabilecek işlemlerin yapılmasını da engelleye-
bilmektedir. Oysa tüm verilerle birlikte, otopsi öncesinde 
olgunun özel olarak tartışılmasına imkân veren zamanın 
ve evrakların tamamlanması; ölü muayenesi ve otopsi es-
nasında dikkatle inceleme yapmanın ve şüphelerden yola 
çıkarak tüm rutin metodların yanında olguya özel işlem-
lerin yapılması faydalı olacaktır.

Epilepsi tekdüze bir klinik tablo değildir ve epilepsi 
bulunan olgularda ani beklenmedik ölüm insidansı genel 
nüfusa oranla daha yüksektir. Bu durum “epileptik has-
tada ani beklenmedik ölüm” şeklinde karşımıza çıkabil-
mektedir (14). Hikâyesinde özellikle epilepsisi olan ya da 
tam olarak epilepsi tanısı konamasa da epilepsi şüphesi 
uyandıran semptomları ve nörolojik bulguları olan, bu-
nun yanında deri, kalp, böbrek ve gözle ilgili bazı semp-
tomları da olan ölüm olgularında adli tıp uzmanlarının ve 
adli patologların TSK’ni ayırıcı tanıda değerlendirmesi 
faydalı olacaktır.

Aile öyküsü olmayan bir çocuk TSK tanısı aldığın-
da aile bireylerinin taranması gerektiği unutulmamalıdır 
(7). Otopsileri öncesinde genellikle etkilenen organlara 
yönelik değişik tanılarla tedavileri düzenlenen ve “tube-
roskleroz” tanısı konulamayan bu tip olgularda kesin tanı 
otopsi sonucu konulabilmektedir. Tanısı, yapılan otopsi 
sonucunda konulmuş olsa da genetik geçiş gösteren bir 
hastalık olması ve ailenin diğer bireylerinde de görüle-
bilmesi olasılığı nedeniyle ailenin bu hastalığın varlığı 
konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir. TSK ile ilgi-
li olarak 1990’lı yıllarda başlayan ilk genetik çalışmalar 
2000’li yıllarda detaylandırılmış ve TSC1 ve TSC2 mu-
tasyonları zamanla güncel tıp uygulamalarında tanısal de-
ğer kazanmıştır. Gelecekte Adli Tıp Kurumu bünyesinde 
yeni nesil sekanslama cihazları ile rutin olarak yapılan 
genetik profillendirme ve nesep tayini gibi işlerin yanı 
sıra gerek genetik aktarımı olan TSK gibi ender hastalık-
ların tanısının konulması gerekse aile bireylerinin genetik 
danışmanlığının sağlanması yönünde adımların atılması 
faydalı olabilecektir.

Türkiye’de, ihbar yükümlülüğü bulunan bazı bulaşıcı 
hastalıkların bildirim zorunluluğu dışında bu konuda ya-
sal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bulaşıcı hastalıklar-
la mücadele görevi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK) 

ile Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. 1593 sayılı UHK’nun 
57. maddesi bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların neler 
olduğunu sıralamakta, 61 ve 62. maddeleri kimlerin bu 
hastalıklarla karşılaştığında “ihbar” yükümlülüğü oldu-
ğunu belirtmekte ve 72. maddesi bu hastalıklar görüldü-
ğünde alınacak tedbirleri belirtmektedir.

Tanıları otopsi ile konulmuş olmasına rağmen tarafı-
mızca ilgili birimlere ve ailelere geri bildirim yapılma-
mıştır. Kanunen bildirimi zorunlu olmayan bu hastalığın 
geri bildirimi, otopsiyi sonuçlandıran adli tıp uzmanının 
kişisel çabasına kalmaktadır. Ailedeki diğer bireylerde 
de görülebilecek genetik geçiş özelliği olan hastalıklar 
için bildirim zorunluluğu getirilmesi hususunda özellikle 
Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın entegre çalış-
ması yararlı olabilir.

Bu çalışma ile TSK’nın ölüm öncesinde saptanması 
güç, birçok sistemi ilgilendiren, ölüme neden olabilen ve 
tanısı otopsi ile konmak zorunda kalabilen bir hastalık ol-
duğu ve epileptik hastalarda unutulmaması gereken bir 
komorbidite olduğu ortaya konmuştur.

Adli otopsilerde doğal ölümlere sıklıkla rastlanılmak-
tadır. Sıklıkla rastlanılan doğal hastalıklar dışında tube-
roskleroz gibi, otopsilerde nadiren karşımıza çıkan ve 
çoğu zaman tanısı postmortem incelemelerle konulabilen 
hastalıklar hakkında bilgi sahibi olunması, pratik uygula-
malarda özellikle adli tıp ve adli patoloji uzmanları için 
yararlı olacaktır.
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OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Özet
Oto-resüsitasyon veya bilinen terminolojisi ile Lazarus fenomeni 

kardiyo-pulmoner canlandırma (CPR) çabasının sona erdirilmesinden 
bir süre sonra spontan dolaşım ve solunumun dış müdahale olmaksızın 
geri gelmesidir. Konu tıbbi literatürde çok az yer almaktadır. Bir görüşe 
göre hekimler tıbbi uygulama hatası iddialarına muhatap olmamak için 
olgu sunumu yapmakta isteksizdirler. Seyrek rastlanan ve ilgi çekici 
bir durum olduğundan gerçekleştiğinde basına da yansımaktadır. Adli 
Tıp incelemeleri açısından karar verilmesi gereken öncelikli konu ölüm 
veya zarara uğrama sebebinin dolaşım ve solunumun durmasına neden 
olan asıl patoloji olup olmadığıdır. Sunduğumuz vaka İstanbul Tabip 
Odası arşivlerinde retrospektif olarak tıbbi uygulama hatası iddiaları-
nı araştırırken bulunmuştur. Lazarus fenomeni spekülatif olarak basına 
yansıdığı veya tıbbi kötü uygulama hatası iddialarına sebep olduğu za-
man herhangi bir tıbbi uygulama kusuru olmasa dahi sorumlu hekimle-
rin mesleki ünleri için yıkıcı etkileri olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lazarus Fenomeni; Otoresüsitasyon; Adli Tıp.

Abstract
Auto-resuscitation or with the common name Lazarus phenomenon 

is unassisted return of spontaneous circulation after cardiac arrest. La-
zarus phenomenon takes a little place in the medical literature. Doctors 
are reluctant to publish case reports because of apprehension of being 
sued due to medical malpractice. In the other hand Lazarus phenom-
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erature are informing that a time interval between declaration of death 
and noticing spontaneous circulation-inhalation from a few second to 
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between death declaration and noticing auto-resuscitation rather than in 
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1. Giriş 
Oto-resüsitasyon veya bilinen terminolojisi ile La-

zarus fenomeni kardiyo-pulmoner canlandırma (CPR) 
çabasının sona erdirilmesinden bir süre sonra spontan 
dolaşım ve solunumun dış müdahale olmaksızın geri gel-
mesidir (1).

Nedeni tam olarak bilinmemekte, konu ile ilgili çe-
şitli hipotezler ileri sürülmektedir. Bunlar arasında hiper-
ventilasyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 
alkaloz, hiperkalemi, hipotermi, hipovolemi, ilaçların ge-
cikmiş etkileri, minimal yaşamsal bulguların fark edile-
memiş olması gibi durumlar öne çıkmaktadır (2).

Konu tıbbi literatürde çok az yer almaktadır. Bir gö-
rüşe göre hekimler tıbbi uygulama hatası iddialarına 

muhatap olmamak için olgu sunumu yapmakta isteksiz-
dirler. İlk defa 1982 yılında bir olgu sunumu yapılmış-
tır (3). 2010 yılında İnternet üzerinden ulaşılabilen tüm 
akademik literatürün taranması sonucu ancak 32 yetişkin 
kişiye ait vakaya ulaşılabilmiştir (4). Ertesi yıl literatürde 
ilk defa 10 yaşında bir çocuğa ait vaka da bildirilmiştir 
(5). 2014 yılında yapılan bir çalışmada ise vaka sayısının 
38’e çıktığı bildirilmiştir (6).

Seyrek rastlanan ve ilgi çekici bir durum olduğundan 
gerçekleştiğinde basına da yansımaktadır. Tıbbi literatür-
de az sayıda bildirilmiş olmasına rağmen Fransa’da yapı-
lan bir çalışmada soru yöneltilen hekimlerin %50’si oto-
resüsitasyona şahit olduklarını bildirmiştir (7). Kanada’da 
yoğun bakım doktorları arasında yapılan bir çalışmada 
ise hekimlerin %37’si meslek hayatları boyunca en az bir 
kere Lazarus Fenomeni gözlediklerini bildirmişlerdir (7). 
Herff ve ark. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yayınla-
nan popüler basını tarayarak 1991 ile 2007 yılları arasın-
da 9 vakaya ulaşmışlardır. Akademik olmayan yayınlarda 
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tıbbi bilgiler ayrıntılı olarak yer almadığından bu vakala-
rın tamamının Lazarus fenomeni olup olmadığını kesin 
olarak söylemek mümkün değildir (8).

Fransa’da hastane öncesi acil müdahale ekiplerinde 
yer alan doktorlar arasında ulusal canlandırma işleminin 
sona erdirilmesinden sonra hastanın en az 10 dakika çapta 
yapılan bir anket çalışmasında hekimlerin Lazarus feno-
meni adlandırmasının farkında olmadıkları halde ezici bir 
çoğunlukla oto-resüsitasyon olgusunun farkında oldukla-
rı bildirilmektedir. Bu hekimlerin %54’ü bizzat kendisi-
nin şahit olduğunu %31’i ise bir meslektaşının yaşadığı 
deneyimi aktardığını söylemektedir. Ancak %4’ü tıp 
eğitimleri esnasında lazarus fenomeninden haberdar ol-
duğunu söylemektedir (9). Acil veya yoğun bakım ekibi-
nin popüler deyimle “dirilme” vakası ile karşılaşmaması 
için önerilen yeniden elektrokardiyografiye (EKG) bağlı 
kalması ve izoelektrik hatta çizginin kesintisiz olarak de-
vam ettiğinin görülmesidir (10). 10 dakika önerilen süre 
olmakla birlikte incelenen vakalarda kardiyo-pulmoner 
canlandırmanın sona ermesi ile spontan dolaşımın baş-
laması arasında geçen süre spekülatiftir. Aradaki zaman 
konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir (11).

Adli Tıp incelemeleri açısından karar verilmesi gere-
ken öncelikli konu ölüm veya zarara uğrama sebebinin 
dolaşım ve solunumun durmasına neden olan asıl patoloji 
olup olmadığıdır. Eğer ölüm veya zarara uğrama sebebi 
asıl patoloji değil de hipoksik beyin sendromu ise solu-
num ve dolaşımın durması ile CPR işleminin başlaması 
arasında geçen süre önem kazanır. Buna ek olarak CPR 
kesildikten sonra hastanın spontan olarak geri döndüğünü 
makul bir sürede fark edebilmek için gerekli önlemlerin 
alınıp alınmadığı da tıbbi kötü uygulama açısından önem-
lidir (12) çünkü literatürde Lazarus fenomeni gerçekleş-
tikten sonra yapılan müdahaleler ile hiçbir nörolojik ha-
sar oluşmadan tam şifa ile taburcu olmuş örnekler vardır 
(13).

Sunduğumuz vaka İstanbul Tabip Odası arşivlerinde 
retrospektif olarak tıbbi uygulama hatası iddialarını araş-
tırırken bulunmuştur. Kişinin hastaneye bir ticari taksi 
ile eks-duhul olarak getirilmiş olması sebebiyle solunum 
ve dolaşımın durması ile CPR uygulamasının başlaması 
arasında ne kadar süre geçtiği bilinmemektedir. Kişinin 

ölümünden sonra bir adli veya tıbbi otopsi de yapılma-
mıştır. Bu iki durum sunumumuzu zayıflatmaktadır. Di-
ğer bir açıdan Lazarus fenomeni spekülatif olarak bası-
na yansıdığı veya tıbbi kötü uygulama hatası iddialarına 
sebep olduğu zaman herhangi bir tıbbi uygulama kusuru 
olmasa dahi sorumlu hekimlerin mesleki ünleri için yıkıcı 
etkileri olmaktadır (2). Muhtemelen bu nedenle Türkçe 
tıbbi literatürde yer alan bir vaka sunumuna da ulaşma-
mız mümkün olmamıştır. Türkiye’de çalışan hekimler 
arasında farkındalık yaratarak vaka sunumları konusunda 
cesaretlendirmek ve vakalarını otopsiye yönlendirmeleri 
yönünde teşvik edebilmek için olgumuzun önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz.

2. Olgu Sunumu 
69 yaşında erkek hasta Alzheimer sendromu tanısı ile 

uzun zamandır takip edilmektedir. İleri derecede kaşektik 
görünümlüdür. Evinde solunum sıkıntısı yaşaması üzeri-
ne yakınları tarafından ticari taksiye bindirilerek hasta-
neye getirilmiştir. Acil servise sabah 10:20’de giriş yap-
mıştır. İlk muayenede spontan solunum yoktur. Pupiller 
fix dilatedir. Reflexler bilateral negatiftir. Ağrılı uyarana 
yanıt bulunmamaktadır. Kalp tepe atımı saptanmamıştır. 
Glaskow koma skoru 3 olarak bildirilmiştir. eks duhul 
olarak değerlendirilip kardio pulmoner resüsitasyona 
(CPR) başlanmıştır. Kalp masajı ve ambu desteğiyle ven-
tilasyon aralıksız uygulanırken 4 amp. Atropin, 6 amp. 
Adrenalin aralıklarla verilmiştir. EKG izoelektrik hatta 
düz çizgi çizmeye devam etmesi üzerine Saat 11:00’da 
eks kabul edilmiştir. Sonrasında morga teslim edilmiştir.

Saat 14 civarı yakınları cenazeyi morgdan alırken ne-
fes aldığını fark etmişlerdir. Tıbbi ekip morga çağırılmış 
ve canlı olduğu tespit edilerek 14:30’da yoğun bakım üni-
tesine yatışı yapılmıştır.

 Yoğun bakım ünitesinde yapılan ilk muayenesinde 
saptanan bulgular şunlardır: Genel durum kötü, bilinç 
kapalı, Kalp tepe atımı 82/dk, Tansiyon Arteriyal 75/55 
mmHg, Diürez pozitif, Ateş 36,5 PH 7,28 bilateral ref-
leksler pozitif, pupiller izokorik, ağrılı uyarana yanıt yok-
tur. Kan gazı ilk ölçümü PO2: 71 PCO2: 60 HCO3: 22 
ve oksijen satürasyonu %92,1’dir. Takiplerinde %99,2’ye 
yükselmiş ve stabil kalmıştır.

Tablo 1. Lazarus Fenomeni Gerçekleştikten Sonra İlk Kan ve İdrar İncelemesi Değerleri
Kardiak Enzimler Akut Faz 

Reaktanları
Kan 

Elektrolitleri
Böbrek Fonksiyon 

Testleri
Hemogram Karaciğer 

Enzimleri
Tam İdrar 

Tetkiki
CK-MB: 25 CRP: 63 Na: 145,6 Üre: 76 Lökosit: 6,85 AST: 77 Lökosit: 7-8

Troponin T(-) Albumin: 3,5 K: 4,6 Kreatinin: 0,91 Hg: 10,1 ALT: 44 Eritrosit: 3-4
Ca: 8,7 Total Protein: 6,6 Hct: 33,01 Bol bakteri
Mg: 2,1 Albumin 3,5 Trombosit:

338.000
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Hasta yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra saat 
14:30 civarı alınan kanda ve idrardaki bulgular aşağıdaki 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Yoğun bakıma yatışının birinci günü yapılan diğer 
tetkik ve muayene bulguları şunlardır: PA Akciğer gra-
fisinde her iki akciğerde bronkovaskülarite artmış, hiler 
dolgunluk pozitifdir.

EKG’sinde atrial fibrilasyon ve inferior patolojik Q 
görülmüştür.

Hasta mekanik ventilatöre bağlanmış, invazif monitö-
rizasyon uygulanmıştır. Dobutamin, noradrenalin perfüz-
yonu ile Rocephin+Klacid tedavisi başlanmıştır.

Nöroloji konsültasyonunda: Çenesinde ve dilinde rit-
mik istemsiz kasılmalar gözlendiği, flask pramidal quad-
riparezi mevcut olduğu, kranyal BT’de akut serebral olay 
görülmediği, belirgin kortikal-subkortikal atrofi + vent-
riküllerde genişleme görüldüğü postanoksik ensefalopati 
düşnüldüğü bildirilmiştir. Tedavisine Keppra ve Clexan 
eklenmiştir.

Kardiyoloji konsültasyonunda: Ekokardiografide 
ejeksiyon fraksiyonu %52, hafif derecede triküspit yeter-
sizliği saptandığı, segmenter duvar hareket kusuru sap-
tanmadığı, İkinci EKG de sadece sık atrial erken atımla-
rın görüldüğü paroksismal atrial fibrilasyon olarak değer-
lendirildiği kayıtlıdır.

Beyin ve sinir cerrahisi konsültasyonunda: BT’sinde 
ileri kortikal-subkortikal atrofi ve hidrosefali gözlendiği, 
cerrahi patoloji olmadığı kayıtlıdır.

Hastanın yoğun bakıma yatışının ikinci gününde din-
lemekle sol akciğer solunum seslerinin alınamaması ve 
ağrılı uyaranlara minimal yanıt alınmaya başlanması dı-
şında değişiklik yoktur. Takip eden günlerde hemoglobin 
ve hematokritte ılımlı düşme gözlenmiştir. Kanama odağı 
saptanmamıştır. K vitamini tedavisine başlanmıştır. Kan 
şekerinde yükselme saptanması üzerine kristalize insülin 
ile regüle edilmiştir. Yoğun bakıma yatışının 10. gününde 
ağrılı uyaranlara minimal yanıt kaybolmuş, idrar çıkışı 
durmuştur. Mekanik ventilasyon ve inotrop desteği altın-
da olduğu halde saat 11:15’te ani kardiyak arrest geliş-
miştir. Uygulanan CPR, 10 mg adrenalin, 5 mg atropine 
rağmen EKG’nin izoelektrik hatta düz çizgi çizmesi ve 
pupillerin fiks dilate olması sebebi ile saat 12’de eks ka-
bul edilmiştir.

Hastanın ikinci “ölümünden” sonra yakınları İs-
tanbul tabip odasına soruşturma açılması için baş-
vurmuşlardır. İstanbul Tabip Odası tıbbi evrakların 
incelenmesi sonucu Kardiyopulmoner canlandırma 
işleminin yeterli süre uygulandığı ve ölüm tanısının 
doğru konulduğunu bildirmiştir. Meydana gelen ola-
yın çok ender de olsa görülebileceği hekimin herhan-
gi bir sorumluluğunun olamayacağını kaydetmiştir. 

Hasta yakını bu yaklaşım üzerine suçlamasını devam 
ettirmemiştir.

Olay adli makamlara yansıtılmadığından cenazeye 
otopsi işlemi uygulanmamıştır.

3. Tartışma 
Sunduğumuz vakada oto-resüsitasyonun farkına CPR 

sonlandırıldıktan 3 saat sonra morgda varılmıştır. Muh-
temelen tıbbi literatürde bu kadar zaman sonra farkına 
varılan tek vakadır.

Hastanın oto-resüsitasyon sonrası yoğun bakıma yatı-
şından hemen sonra yapılan tetkiklerde kişinin miyokard 
enfarktüsü geçirmediği ve ölümüne neden olabilecek bir 
kalp hastalığının olmadığı saptanmıştır. Hastada bir se-
rebrovasküler olay olmadığı da tetkik ve muayenelerle 
gösterilmiştir. İlk çekilen akciğer grafi ve tomografilerin-
de kişide kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) 
akut alevlenmesi olabileceği CRP yüksekliğinin ve mu-
ayene bulgularının tanıyı desteklediği kayıt altına alın-
mıştır. Fakat bu da mekanik ventilasyon ile desteklenen 
hastanın oksijen saturasyonunun da yüksek olması nedeni 
ile ikinci arrestine sebep olabilecek bir durum değildir. 
Otopsi yapılmamış olduğu için bu kişinin ölüm nedeni 
olarak ancak hipoksik beyin hasarı verilebilir.

Lazarus fenomeni ile ilgili literatürde kolaylaştırıcı 
sebep olarak sayılanlar içinde kişide mevcut bulunan sa-
dece KOAH ve Kardiyopulmoner canlandırma yapılmış 
olmasıdır.

Adli Tıp açısından vakayı irdelediğimizde CPR süresi 
literatürde bildirilen en az süre olan 30 dakikanın üzerinde 
olduğundan yeterli uygulandığının kabulü gerekmektedir. 
CPR sonlandırıldıktan ve ölüm saati ilan edildikten sonra 
10 dakika EKG’nin izoelektrik hatta çizgisini devam et-
tirmesinin beklendiğine dair bir ibare tıbbi kayıtlarda yer 
almamaktadır. Hatta hekim ifadelerinden ölüm ilan edilir 
edilmez hasta yakınlarının içeriye davet edilip cenazenin 
gösterildiği ve morga yönlendirildiği anlaşılmaktadır. 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesine göre 
ruhsal travmaya sebep olmak da yaralama suçu sayıldı-
ğından, hastanın yakınları ölü sandıkları kişiyi morgda 
canlı bulduklarından dolayı ruhsal travmaya uğradıklarını 
iddia ederek şikayetçi olmuş olsalardı, sorumlu doktora 
CPR’ı sonlandırdıktan sonra 10 dakika EKG de düz çiz-
giyi takip etmediği için dava açılabileceğini düşünüyoruz.

CPR sonlandırıldıktan sonra ölüm saatinin ilan edil-
mesi için en az 10 dakika EKG’nin izoelektrik hatta çiz-
gisinin devamının beklenmesinin altın kural olarak kabul 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir hekimin başına 
meslek hayatında ancak bir kere gelebilecek kadar ender 
olan Lazarus fenomeni hem soruşturma konusu olarak 
hem de basın-yayın organlarına yansıyarak, hekimi geri 
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kalan meslek yaşamı boyunca adeta bir hayalet gibi takip 
edebilir.
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OLGU SUNUMU / CASE REPORT

Özet
Metil alkol endüstride yaygın olarak kullanılan bir alkoldür. Yasadışı 

olarak ta kaçak üretilen içkilerde kullanılmaktadır. Metil alkol zehirlen-
mesi yüksek oranda ölüm riski taşıyan metabolik asidoza, görme kaybına 
ve bazal gangliyon hasarına neden olan klinik bir durumdur. Tedavide me-
tabolik asidozun düzeltilmesi için bikarbonat takviyesi, antidot verilmesi 
ve hemodiyaliz uygulanır. Bu çalışmada metil alkol zehirlenmesi olarak 
tedavi edilen, göz polikliniğine ani görme kaybı nedeniyle başvuran ve 
48 saat önce içki içtiğini bildiren 45 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metil Alkol; Zehirlenme; Görme Kaybı. 

Abstract
Methyl alcohol is an alcohol commonly used in the industry. It is 

also used in illegally produced drinks. Methyl alcohol poisoning is a 
clinical condition that causes vision loss, basal ganglion damage and 
metabolic acidosis with high risk of death. Bicarbonate supplementa-
tion, antidote administration and hemodialysis are applied to correct 
metabolic acidosis. We present in this study a 45-year-old male who was 
admitted to the Eye Polyclinic with sudden visual loss and was treated 
as methyl alcohol poisoning due to drinking 48 hours ago.

Keywords: Methyl Alcohol; Intoxication; Visual Loss.

doi: 10.17986/blm.2017333104

Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Hümeyra Yıldırım Can
Balıkesir Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, Balıkesir
E-mail: balikesirhumeyra@gmail.com
Geliş:20.10.2017     Düzeltme:04.11.2017     Kabul:08.11.2017

1. Giriş
Metanol odunun damıtılmasıyla elde edilen bir al-

koldür ve organik çözücü özelliğinden dolayı endüstride 
kimyasal çözücülerin çoğunda kullanılır. Oda sıcaklığın-
da sıvı halde bulunan, renksiz, toksik bir maddedir. Me-
tanol zehirlenmesi sıklıkla yasadışı yollarla üretilen içki-
lerin oral alımıyla oluşmakla birlikte kazara ya da intihar 
amacıyla da içilebilir (1). Daha nadir olarak deri ya da in-
halasyon yoluyla da metanol zehirlenmesi gelişebilir (2). 

Metanol kendisi çok toksik olmamakla birlikte vü-
cutta alkol dehidrogenaz enzimi tarafından çok toksik 
metabolitlere dönüşür. Formaldehid ve Formik aside 
metabolize olan metanol yüksek anyon açıklı metabolik 
asidoza, bazal ganglion hasarına, retinal hasara ve optik 
sinir hasarına neden olur. Oluşan toksik formik asit mi-
tokondrilerdeki sitokrom c oksidaz aktivitesini inhibe 
ederek hücresel hipoksiye neden olarak retinal ganglion 
hücrelerinde hasara neden olur (3,4). 

Metanol zehirlenmesinde bulgular sıklıkla oral alım-
dan 12-24 saat sonra ortaya çıkar. Bu gecikme metanolün 
toksik metabolitlerine yavaş metabolize olması ile ilgi-

lidir. Hastada erken dönemde genelde görsel problemler 
karın ağrısı, vertigo, bulantı, kusma ve baş ağrısı olabi-
lir. Geç dönemde tedavi edilmediğinde ise koma, körlük, 
gastrointestinal kanama, putaminal kanama ve ölüm geli-
şebilir. Görsel problemlerin bir kısmı düzelmekle birlikte 
kalıcı görme hasarı da gelişebilir.

2. Olgu
Olgumuz 45 yaşında erkek hastadır; her iki gözün-

de görme kaybı geliştiğini belirterek göz polikliniğine 
başvurmuştur. Her iki gözde görme 1mps düzeyinde 
pupiller middilate ve fundus görüntüsü doğal bulunmuş 
hasta kraniyal bir patoloji şüphesi ile nöroloji kliniğine 
konsülte edilmiştir. Yapılan nörolojik muayenesinde bi-
linç açık oryante ve koopere olduğu görülmüş herhangi 
bir patolojik reflekse rastlanmamıştır. Bilgisayarlı Beyin 
Tomografisinde, Diffüzyon MR ve MR kranial anjiografi 
de nöropatolojiye rastlanmadı. Hastanın detaylı öyküsü 
alındığında 48 saat önce içki (votka) içtiği öğrenildi. Has-
tanın ilk muayenesinde TA: 130/70 mmHg, Nb:72 /dk, 
Ateş: 36.6, Solunum: 16 /dk idi. 

Hastanın laboratuar bulguları değerlendirildiğin-
de, Ph:7.34, PCO2: 30.9 mmHg, PO2: 90.6 mmHg, 
HCO3:18.2 mmol/L, Üre: 25 mg/dl, Glukoz: 74 mg/
dl, Kreatinin: 0.64 mg/dl, AST: 18 U/L, ALT: 19 U/L, 
T.Bil:1.98 mg/dl, D.Bil: 0.61 mg/dl, Na: 132 mmol/L, 
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Ca: 1.10 mmol/L, Cl: 103 mmol/L idi. Tam kan sayımın-
da WBC: 8.73 10^3\µL, HGB:15.5 g/dL, PLT: 175 10^3\
µL olduğu tespit edildi. Hastanın ikinci gün yapılan kont-
rol oftalmolojik muayenesinde bilateral görme kaybının 
ilerlediği sağ göz vizyon ışık pozitif düzeyinde, sol göz 
vizyon ışık pozitif düzeyinde olduğu tespit edildi. Pupil-
lerin middilate olduğu, ışık refleksinin kaybolduğu fun-
dus muayenesinin doğal olduğu görüldü.

Hastada gelişen ani görme kaybı, içki içme öyküsü, 
Ph ve bikarbonat değerlerinin metabolik asidoz açısından 
sınırda olması nedeniyle (ph:7.34, HCO3:18.2 mmol/L), 
olgu metanol zehirlenmesi olarak değerlendirildi. Ancak 
hastanın kan metanol düzeyine bakılamadı. Hastaya me-
dikal tedavi olarak bikarbonat takviyesi, hemodiyaliz ve 
antidot tedavisi (4 ampul fomepizol) uygulandı. 

Hastanın 45 gün sonraki kontrol muayenesinde sağ 
vizyon 0.7 sol vizyon 1mps düzeyinde idi. Hasta sol gözü-
nün geçirilmiş eski bir travma nedeniyle 25 yıldır az gör-
düğünü ifade etti. Fundus muayenesinde sağ da hafif tilte 
temporali soluk optik disk, solda soluk optik disk mevcut-
tu. Hastanın 9 ay sonraki kontrol muayenesinde görme dü-
zeyleri sağ göz 0.7 sol göz 1mps düzeyindeydi. Özellikle 
gün ışığında fotofobi nedeniyle görmekte zorluk yaşadığını 
ve akşamları ve loş ışıkta daha rahat gördüğünü ifade etti. 
Renk görme muayenesi için ishiara testi kullanıldı; ancak 
hasta renkleri ayırt edemedi. Hastanın 9 ay sonraki renkli 
fundus fotoğraflarında optik disk solukluğu (optik atrofi-
ye gidiş) görülmektedir. (Resim 1 ve Resim 2). Hastanın 
kontrol nörolojik muayenesinde EEG ve EMG ve Kraniyal 
MR bulgularında herhangi bir patoloji tespit edilmedi.

3. Tartışma
Metil alkol zehirlenmesi sıklıkla hastanın hastaneye 

geç başvurması ve bazen de teşhiste geç kalınmasından 
dolayı yüksek oranda ölüm riski taşımaktadır. Bazen öy-
küsü alınan hasta da en sık görülen semptom görsel (bula-

nık görme, görme keskinliğinde azalma vb.) şikayetlerdir. 
Bu durumu, gastrointestinal şikayetler takip eder. Erken 
dönemde optik sinir normal görünebileceği gibi hipere-
mik de olabilir; ışık refleksinde zayıflama ya da tama-
men kaybolması pupillerde dilatasyon görülebilir. Görsel 
semptomların çoğunluğu erken dönemde düzelmekle bir-
likte, görme kayıplarında kısmi düzelme ya da tam körlük 
gelişebilir (5,6). Düzelen görsel yakınmaların bazen geç 
dönemde de yeniden kötüleştiği bildirilmiştir. Uzun dö-
nemde hastalarda görme keskinliğinde azalma, görme ala-
nında daralma, renkli görme kaybı ve optik atrofi gelişebi-
lir. Geç dönemde herhangi bir görsel yakınması olmayan 
hastalarda bile OCT ve VEP bulgularında normal olmayan 
bulgular saptanabilir (6). Bizim olgumuzda geç dönemde 
optik diskte solukluk tespit edildiği, ayrıca hastada diskro-
motopsi ve fotofobi yakınması olduğu saptandı.

Metil alkol zehirlenmesinde tanıyı doğrulamak ama-
cıyla metanol düzeyine bakmak gereklidir; ancak bu her 
zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda hastanın bilin-
ci açıksa içki içip içmediği sorgulanmalıdır. Bizim olgu-
muzda metanol düzeyine ne yazık ki bakamadık. 

Metil alkol zehirlenmesinde tedavi metabolik asi-
dozun düzeltilmesi, toksik metabolitlerin oluşumunu 
engellemek için antidot verilmesi, metil alkol ve toksik 
metabolitlerin kandan uzaklaştırılması için hemodiyaliz 
uygulamasını içermektedir (4). Prognozda hastanın ilk 
başvurduğu dönemdeki Ph düzeyi önemlidir (7,8). Cid-
di asidoz ve koma kötü prognoza işaret ederken hastanın 
geldiği anda bilincinin açık olması ve hiperventilasyon 
yapabilmesi iyi prognoza işarettir (8,9). 

Metil alkol zehirlenmelerinin tedavisinde hastaya eta-
nol uygulaması uzun yıllardır kullanılan bir tedavi yönte-
midir. Etanolün alkol dehidrogenaza afinitesi metanolden 
10 kat daha fazladır (10). Etanol alkol dehidrogenazın ak-
tif kısmını kaplar ve toksik metabolitlerin oluşumununu 
engeller (5). Etanolün merkezi sinir sisteminde depres-

Resim 1: Sağ göz fundusta optik disk temporalinde 
belirgin solukluk görüntüsü

Resim 2: Sol göz fundusta atrofik optik disk görüntüsü
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yona neden olması ve kan düzeyinin takibinin zor olması 
nedeniyle bir diğer antidot olan fomepizol son yıllarda 
daha az yan etki ve etkinliği nedeniyle etanole göre daha 
fazla tercih edilmektedir. Fomepizol (4-methylpyrazol) 
metanole göre alkol dehidrogenaza afinitesi 1000 kat 
daha fazladır. Fomepizol çocuklarda kullanılabilir ve yan 
etkisi daha azdır ayrıca ilaç düzeyinin takibine gerek yok-
tur (11). Fomepizolün maliyeti etanole göre daha yüksek-
tir ve temini her zaman mümkün olmayabilir. Metil al-
kol zehirlenmesinde etanol ve fomepizol arasında yoğun 
bakımda kalış süresi ve hemodializ ihtiyacı arasında bir 
fark bulunamadığını savunan yayınlar olmasına rağmen, 
tam tersine fomepizolün hemodializ süresini kısalttığını 
belirten yayınlar da vardır (8,12). Fomepizol daha az yan 
etkiye neden olması ve hemodializ ihtiyacını azaltması 
nedeniyle ilk tercih edilen antidot olmalıdır. Yapılan bir 
çalışmada, 100 ml kanda metanol oranı 0-826 mg ara-
sındaki düzeylerinde tespit edilmiştir. En yaygın mak-
roskopik ve mikroskobik bulgular, beyin ve optik sinirde 
iskemik değişiklikler, serebral ve serebellar kanama ile 
akciğer ödemi idi. Putaminal nekroz ve kanama, beyin 
sapında peteşial kanamalar, talamik ve hipotalamik ka-
nama ile miyokardiyal akut iskemik değişiklikler nadir 
olarak saptandı (13). 

Yapılan başka bir çalışmada ise, Şubat 2005’de al-
kollü içkiler üzerinden alınan özel tüketim vergisinin 
artırmasıyla özellikle şarapta vergi yükü çok ağırlaşmış 
ve tersine bir süreç islemeye başlamıştır. Şaraptaki söz 
konusu vergi yükünün şarap severler kadar üzüm ve şa-
rap üreticileri ile turistik otelleri ve eğlence yerlerini de 
olumsuz etkilemesi kaçınılmaz bir olgu olup; halk ara-
sında merdiven altı üretim ve tezgah altı satış olarak tabir 
edilen olası kayıt dışı ekonomi ise olayın başka bir boyu-
tunu oluşturmaya başlamıştır (14).

Adli olgu niteliğinde olan metanol zehirlenmesinin 
hem adli muayenesinin yapılması hem de olay yerinin de-
taylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir (15). Sonuç 
olarak, ani görme kaybıyla polikliniğe başvuran genç ve 
orta yaştaki hastalarda içki alımı öyküsü sorgulanmalı ve 
hasta toksikolojik açıdan da mutlaka değerlendirilmelidir. 
Ayrıca, metabolik asidoza yol açarak ölüm riski taşıdı-
ğından hastanın öyküsü ve muayenesinin iyi yapılması, 
mutlaka metanol zehirlenmesi akla getirilmeli ve adli 
mercilere bildirilmelidir.
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Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya 
olarak tek, tek gönderebilirsiniz.

5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografik gereksinimler 
Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi’nden görülebilir.

ADLİ TIP BÜLTENİ YAZAR REHBERİ

6. Ana metin dosyasında yazının bölümlerinin yanı 
sıra hem Türkçe hem İngilizce başlık hem Türkçe hem 
İngilizce özet yer almalıdır.

Yazı Çeşitleri
Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar şu 

şekildedir.
1. Orijinal Makale: Prospektif ve retrospektif her 

türlü klinik ve deneysel araştırmalar yayınlanabilmekte-
dir. Yazarlar makalenin gereç ve yöntemler bölümünde 
kuramlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya ka-
tılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını be-
lirtmek zorundadır. Çalışmada deney hayvanı kullanılmış 
ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde 
“Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” 
prensiplerine uyduklarını ve ilgili etik kuruldan onay al-
dıklarını belirtmek zorundadır.

Orijinal Makale Özeti: Türkçe ve İngilizce, en fazla 
250 kelime, amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç 
bölümlerinden oluşan yapılandırılmış özet gereklidir.

Orijinal Makalenin Yapısı: 1. Giriş, 2. Gereç ve 
Yöntem, 3. Bulgular, 4. Tartışma, 5. Sonuç, Kaynaklar 
bölümlerinden oluşmalıdır.

2. Derlemeler: Yalnızca yazılan derleme konusunun 
uzmanı ve konuyla ilgili çalışmaları olan yazarların der-
lemeleri ve davetli derlemeler kabul edilmektedir.

Derlemelerin Özeti: en fazla 250 kelime, yapılandı-
rılmamış, Türkçe ve İngilizce özet

Derlemelerin Yapısı: Konu ile ilgili başlıklar ve kay-
naklar.

3. Olgu Sunumu: Nadir görülen ve tanı ve tedavi-
de farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli miktarda gör-
sellerle desteklenmelidir. Olgu sunumlarında hastanın 
kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan 
“bilgilendirilmiş olur” alınmalıdır.

Olgu Sunumu Özeti: en fazla 150 kelime arasında, 
yapılandırılmamış, Türkçe ve İngilizce

Olgu Sunumunun Yapısı: 1. Giriş, 2. Olgu Sunumu, 
3. Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

4. Editöryal: Dergi editörü ve editöryal kurul üyele-
rinin değerlendirme yazılarıdır. Özet ve anahtar kelimeler 
gerekmez. 

5. Editöre Mektup: Son bir yıl içinde dergimizde ya-
yınlanan makaleler ile ilgili veya bağımsız konularla ilgili 
okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en 
fazla 1000 kelimelik yazılardır. Editöre mektup gönder-
mek için editor@adlitipbulteni.com e-posta adresini kul-
lanarak dergi editörü ile temasa geçmeniz gerekmektedir.



Adli Tıp Bülteni Yazım Kuralları

Yazım Kuralları
Dergimize gönderilecek yazılar Microsoft Word (sü-

rüm 2007 veya sonrası) programında iki satır aralıklı ya-
zılmalı, kenarlarda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Gönde-
rilen yazılarda bölümler şu şekilde sıralanmalıdır: Türk-
çe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet, anahtar 
kelimeler, ana metin, teşekkür, kaynaklar. Tabloların her 
biri ve şekil alt yazıları, ilk sayfadan itibaren alt köşede 
sayfa numarası olmalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil 
Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü esas alınmalıdır.

Kısaltmalar: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez 
içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. 
Özet bölümünde kısaltma ve kaynak numarası kullanılmaz.

Anahtar Kelimeler: Özetin sonunda niteleyici keli-
me gruplarından oluşan 3 ile 6 arasında anahtar kelime 
bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler 
birbirinden virgül ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar ke-
limeler (http://www.nlm.nih.gov/mesh) adresindeki Tıb-
bi Konu Başlıkları (MESH) dizininden, Türkçe anahtar 
kelimeler ise (http://www.tubaterim.gov.tr) adresindeki 
Türkçe Bilim Terimleri dizininden seçilmelidir. Kısalt-
malar anahtar kelime olarak kullanılamazlar, bunun ye-
rine açık halleri yazılmalıdır. Alfa, beta, delta gibi Latin 
alfabesinde bulunmayan harfler açık okunuşlarıyla kulla-
nılmalıdırlar.

Örnek: karbon monoksid, ateşli silahlar, cinsel istis-
mar, ağız mukozası

Çıkar Çatışması, Finansal Destek ve Teşekkür: Eğer 
çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün edi-
töryal (istatistik, dil) ve/veya teknik yardım varsa metnin 
sonunda sunulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar makalede geliş sırasına göre 
yazılmalı ve cümle sonunda bir boşluk bırakılıp nokta-
dan önce parantez içinde yazılmalıdır. Kaynaklar listesi 
makalenin bitimi sonrası iki satır aralığı boşluk bırakarak 
makalede geçiş sırasına göre numaralandırılmak suretiyle 
yazılmalıdır. Kaynak yazımında, yazar sayısı 6 ve üzerin-
de ise ilk 6 yazar yazılıp sonrası için İngilizce kaynak-
lar için “et al.” Türkçe kaynaklar için “ve ark.” ifadesi 
kullanılmalıdır. Metinde geçtikleri sıraya göre kaynak 
sayısının editöre mektuplar için 10, olgu sunumları 25, 
araştırma makaleleri ve derlemeler için 50 ile sınırlı kal-
masına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının 
kısaltılmış yazımlan için “List of Journals Indexed in 
IndexMedicus” esas alınmalıdır (bkz: http://www.icmje.
org). Online yayınlar için DOI numarası tek kabul edile-
bilir referanstır.

Kaynakların yazımı için örnekler:
Makale: Yazarlarının soyadları, isimlerinin baş harf-

leri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt ve sayfa numarası 
belirtilmelidir. Örnek:

Koçak U, Alpaslan AH, Yağan M, Özer E. Suicide 
by Homemade Hydrogen Sulfide in Turkey a Case Re-
port. Bull Leg Med. 2016;21(3):189-192. doi: 10.17986/
blm.2016323754

Kitap: Kitap için yazarların soyadları ve isimlerinin 
baş harfleri, bölüm başlığı, editörlerin isimleri, kitap ismi, 
kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar be-
lirtilmelidir. Örnek;

Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic 
Medicine: A Guide to principles. 3rded. Edinburg: Churc-
hill Livingstone, 1988:196.

Robinson G, Gray T. Electron microscopy 1: Theore-
tical aspects and instrumention. In: Bancroft JD, Stevens 
A, eds. Theory and Practice of Histological Techniques. 
3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990:509- 23.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Şekil, resim tablo ve 
grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonun-
da belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklama-
ları makale sonuna eklenmelidir. Şekil, resim ve fotoğraflar 
ayn birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yakla-
şık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) 
sisteme yüklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, 
tablo ve grafiklerin açıklamasında belirtilmelidir. Daha önce 
basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise gerek-
li izin alınmalı ve bu izin açıklama olarak resim, tablo ve 
grafik açıklamasında belirtilmelidir. Resimler ve fotoğraflar 
renkli, ayrıntıları görülecek kadar kontrast ve net olmalıdır.

Telif Hakkı Düzenlemesi
Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. 

Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bil-
ginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine 
dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm 
içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve 
bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Att-
ribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmış-
tır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) 
açık erişim tanımı ile uyumludur.

Yazılardaki düşünce ve öneriler ve maddi hatalar tü-
müyle yazarların sorumluluğundadır. Yazıları yayına ka-
bul edilen yazarlar www.adlitipbulteni.com adresindeki 
Yayın Hakkı ve Etik Formunu makaleleri basılmadan 
önce dergi ofisine göndermek zorundadır.

Gizlilik Beyanı
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adres-

leri bu derginin belirtilen amaçlan doğrultusunda kullanı-
lacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kulla-
nılmayacaktır.

Yazar rehberiyle ilgili diğer ayrıntılara ulaşmak için 
http://www.adlitipbulteni.com adresinde yayınlanmakta 
olan dergi internet sitesine müracaat edebilirsiniz.



Author Guidelines
The Bulletin of Legal Medicine forensic sciences wel-

comes original articles, case reports, editorials, and letters 
to the editor and review articles on basic and clinical me-
dical sciences. The official languages of the journal are 
Turkish and English.

All manuscripts which will be published in the jour-
nal must be in accordance with research and publication 
ethics.

Manuscripts are received with the explicit unders-
tanding that they have not been published in whole or 
in part elsewhere, that they are not under simultaneous 
consideration by any other publication. Direct quotati-
ons, tables, or illustrations that have appeared in copy-
righted material must be accompanied by written per-
mission for their use from the copyright owner and aut-
hors. All articles are subject to review by the editors and 
referees. Acceptance is based on significance, and origi-
nality of the material submitted. If the article is accepted 
for publication, it may be subject to editorial revisions 
to aid clarity and understanding without changing the 
data presented. All authors should have contributed to 
the article directly either academically or scientifically. 
Presentations at congresses or in symposia are accepted 
only if they were not published in whole in congress 
or symposium booklets and should be mentioned as a 
footnote.

Submission Preparation Checklist
As part of the submission process, authors are requi-

red to check off their submission’s compliance with all of 
the following items, and submissions may be returned to 
authors that do not adhere to these guidelines.

Manuscript submission: All manuscripts should be 
submitted by online system of journal at www.adlitipbulteni.
com For consideration, all articles must be submitted online. 
Articles submitted in other forms will not be considered.

Categories of Manuscripts
The Bulletin of Legal Medicine publishes the follo-

wing types of articles:
1. Original Articles: Original prospective or retros-

pective studies of basic or clinical researches in areas re-
levant to medicine.

Abstract of Original Article: Turkish and Eng-
lish, 250 words maximum, the structured abstract 
should contain the following sections: objective, ma-

terial and methods, results, conclusion. Editorial offi-
ce will write Turkish abstract for non-native Turkish 
speakers.

Structure of Original Article: 1. Introduction, 
2. Materials and Methods, 3. Results, 4. Discussion, 
5. Conclusion, Acknowledgements, References section 
must be included.

2. Review Articles: The authors may be invited to 
write or should be expert in that subject of review article.

Abstract of Review Article: Turkish and English, 
250 words, without structural divisions. Editorial office 
will write Turkish abstract for non-native Turkish spea-
kers.

Structure of Review Article: Titles or related topics 
and references.

3. Case Reports: Brief descriptions of a previously 
undocumented disease process, a unique unreported ma-
nifestation or treatment of a known disease process, or 
unique unreported complications of treatment regimens. 
They should include an adequate number of images and 
figures. Case reports should be accompanied by “Infor-
med Consent” whether the identity of the patients is disc-
losed or not.

Abstract of Case Reports: Turkish and English, 150 
words maximum, without structural divisions. Editorial 
office will write Turkish abstract for non-native Turkish 
speakers.

Structure of Case Reports: 1. Introduction, 2. Case 
Report, 3. Discussion, References.

4. Editorial: Special articles are written by editor or 
editorial board members. Abstract is not required for edi-
torials.

5. Letter to the Editor: These are letters which inc-
lude different views, experiments and questions of the 
readers about the manuscript that were published in this 
journal in the recent year and should not be more than 
1000 words. The answer to the letter is given by the editor 
or the corresponding author of the manuscript and is pub-
lished in the journal. Please contact the Editor at editor@
adlitipbulteni.com for sending this type of papers.

3. Manuscript Preparation
This journal follows a double-blind reviewing proce-

dure. Authors are therefore requested to submit; a blinded 
manuscript, a separate title page and a copyright form.

Manuscripts should be typed double-spaced with mar-
gins of 2.5 cm. Articles should be set out as follows:

INSTRUCTIONS TO AUTHORS



a. Title/Cover File: General information about the 
article and each of its authors is presented on the ma-
nuscript title/cover file and it should include the article 
title, author information, email address of each author, 
any disclaimers, sources of support, conflict of interest 
declaration, and contact information of the corresponding 
author.

b. Main Text File: This is the blinded article file that 
will be presented to the reviewers. The main text of the 
article, beginning from Abstract till References (inclu-
ding tables, figures or diagrams) should be in this file. 
The file must not contain any mention of the authors’ na-
mes or initials or the institution at which the study was 
done or acknowledgements.

Abbreviations: Abbreviations that are used should 
be defined in parenthesis where the full word is menti-
oned. For commonly accepted abbreviations and usage 
please use “Scientific Style and Format” (The CBE for 
Manual for Authors Editors and Publishers, 6th ed. New 
York: Cambridge University Press, 1994). Abbreviations 
should not be used in Abstract section.

Keywords: They should be written at least three and 
also should written in Turkish and English. The words 
should be separated by comma (,) from each other. Key 
words should be appropriate to “Medical Subject Hea-
dings” (MESH) (please see www.nlm.nih.gov/mesh).

Acknowledgement: Conflict of interest, financial 
support, grants and all other editorial and/or technical as-
sistance if present, must be presented at the end of the 
text.

References: References in the text should be num-
bered in parenthesis and listed serially according to the 
order of mentioning on a separate page, double spaced, at 
the end of the paper in numerical order. All authors sho-
uld be listed if six or fewer, otherwise list the first six and 
add the et al. References should be limited 10 for letter 
to the editor, 25 for case reports, 50 for case reports and 
review articles. Journal abbreviations should conform to 
the style used in the Cumulated Index Medicus (please 
see www.icmje.org). DOI is only acceptable for online 
reference.

Reference Format for Journal Articles: Initials of 
authors’ names and surnames, titles of article, journal 
name, date, volume, and inclusive pages must be indica-
ted. Example:

Koçak U, Alpaslan AH, Yağan M, Özer E. Suicide 
by Homemade Hydrogen Sulfide in Turkey a Case Re-
port. Bull Leg Med. 2016;21(3):189-192. doi: 10.17986/
blm.2016323754

Reference Format for Books: Initial’s of author’s 
names and surnames, chapter title, editor’s name, book 
title, city, publisher, date and pages must be indicated. 
Example;

Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic 
Medicine: A Guide to principles. 3 ed. Edinburg: Churc-
hill Livingstone, 1988:196.

Robinson G, Gray T. Electron microscopy 1: The-
oretical aspects and instrumention. In: Bancroft JD, 
Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological 
Techniques. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 
1990:509-23.

Figures, Pictures, Tables and Graphics: All figures, 
pictures, tables and graphics should be cited at the end 
of the relevant sentence. Explanations about figures, 
pictures, tables and graphics must be placed at the end 
of the article. Figures, pictures/photographs must be 
added to the system as separate .jpg or .gif files (app-
roximately 500x400 pixels, 8 cm in width and scanned 
300 resolutions. All abbreviations used, must be listed 
in explanation which will be placed at the bottom of 
each figure, picture, table and graphic. For figures, pic-
tures, tables and graphics to be reproduced relevant per-
missions need to be provided. This permission must be 
mentioned in the explanation. Pictures and photographs 
must be in color, clear and with appropriate contrast to 
separate details.

Copyright Notice
The Bulletin of Legal Medicine is an open access 

scientific journal. Open access means that all content is 
freely available without charge to the user or his/her ins-
titution on the principle that making research freely ava-
ilable to the public supports a greater global exchange of 
knowledge. The Journal and content of this website is li-
censed under the terms of the Creative Commons Attribu-
tion (CC BY) License. This is in accordance with the Bu-
dapest Open Access Initiative (BOAI) definition of open 
access. All manuscripts published must be accompanied 
by the “Author’s Agreement Form” that is available in the 
journal web site.

Privacy Statement
The names and email addresses enrolled in the journal 

system will be used exclusively for the stated purposes of 
the journal; and will not be made available for any other 
purpose or to any other party.

You can reach a more detailed author’s guide on the 
journal’s web site at http://www.adlitipbulteni.com
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