Son günlerde hepimiz kan›t
toplama, iz sürme, suçlu takibi
gibi konularla oldukça meﬂgul
olduk. Bütün bunlar basit polisiye
olaylarm›ﬂ gibi görünse de
gerçekte bu tür olaylarda art›k
bilim ve teknoloji de etkin olarak
yer al›yor. Klasik soruﬂturma ve
delil toplama yöntemleri tüm
dünyada terk edilirken, yerlerine
bilimin kesin ve etkili yöntemleri
benimseniyor. Suçlunun
bulunmas›, masum kiﬂilerin
aklanmas›, akrabal›k iliﬂkilerinin
saptanmas›… Bilimin birçok
dal›n›n "adeletin yerini
bulmas›nda" etkin rol oynad›¤›
günümüzde art›k rastlant›lara
pek yer yok.

Kim, Ne Zaman, Nas›l..?

Bilim
‹z Peﬂinde
Parmak izi karﬂ›laﬂt›rmas›, balistik,
DNA testi ve daha birçok bilimsel yöntem her gün karﬂ›laﬂt›¤›m›z kimi olaylar›n ayd›nlat›lmas›nda kullan›lan yöntemlerden yaln›zca birkaç›. Suçun önlenmesi, ayd›nlat›lmas›, suçlunun bulunmas›, kimlik belirlenmesi gibi konular› kapsayan bilim dal› ülkemizde
yayg›n olarak adli t›p olarak bilinse de
tüm dünyada adli t›bb› da içeren ve
daha geniﬂ bir çerçeveye sahip olan
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adli bilimler (Forensic Science) olarak
adland›r›l›yor. Adli bilimlerde, t›p d›ﬂ›nda birçok baﬂka bilim dal› da do¤rudan yer al›yor. T›p doktorlar› ve diﬂ
doktorlar›n›n yan› s›ra hukukçular,
sosyologlar, psikologlar, kimyagerler,
biyologlar, fizikçiler, istatistikçiler, eczac›lar ve daha birçok baﬂka mesleklerden uzmanlar kendi bilgi ve deneyimleri do¤rultusunda adalete katk›da
bulunuyorlar.

20. yüzy›l›n baﬂlar›nda parmak izinden kimlik saptanmas› yöntemi bulundu¤unda bunun, gerçe¤in ayd›nlat›lmas›nda bir devrim oldu¤u düﬂünülmüﬂtü. Oysa günümüzde, çok daha etkili ve güvenilir yöntemler bulunmuﬂ
durumda. Yaln›zca bir olay›n failinin
bulunmas›nda de¤il, olay›n nas›l ve ne
zaman gerçekleﬂtirildi¤i, ne tür bir
alet kullan›ld›¤› gibi karanl›kta kalm›ﬂ
birçok nokta laboratuvarlarda ayd›nla-

t›l›yor art›k. Balistikten, toksikoloji
(zehir) testlerine, parmak, ayak ya da
dudak izlerinin belirlenmesinden DNA
analizlerine, patlay›c›lar›n niteliklerinin belirlenmesine kadar birçok çal›ﬂma ciddi bilimsel araﬂt›rmalar› gerektiriyor. Filmlerde görüp de "Bu kadar›
da olmaz art›k" dedi¤imiz birçok ipucu ya da delil, gerçekte bu titiz çal›ﬂmalar sonucunda elde ediliyor. Elyaz›s› ya da imza incelemelerinde özel
mikroskoplar, etrafa f›ﬂk›ran kan›n izledi¤i yolu bulan bilgisayar programlar›, çeﬂitli olay yeri görüntüleme teknikleri ve daha birço¤u her gün geliﬂen teknolojinin kriminolojiye katk›lar›. Ancak hepsi bu kadar de¤il. Kullan›lan bu bilimsel yöntemlere yaln›zca
adli konularda de¤il, göç yollar›n›n
araﬂt›r›lmas›, nesep (anal›k-babal›k) tayini, ﬂiddet ve uyuﬂturucu madde kullan›m›n›n önlenmesi, toplu ölümlerin
meydana geldi¤i do¤al afetler ya da
uçak kazas›, yang›n vb. gibi olaylarda
yaﬂamlar›n› yitirenlerin kimliklerinin
saptanmas› gibi birçok durumda da
baﬂvuruluyor.

DNA Yine ‹ﬂ Baﬂ›nda
11 Eylül 2001’de New York’ta Dünya Ticaret Merkezi binalar›n›n çökmesiyle yaﬂamlar›n› yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için hükümet bir
ça¤r›da bulundu: Olayda yaﬂamlar›n›
yitirenlerin yak›nlar›ndan bu kiﬂilere
ait herhangi bir biyolojik kal›nt› getirmeleri istendi. Bu, traﬂ makinesinde
kalan bir k›l, tarakta bulunan saç teli,
o kiﬂinin kulland›¤› ve y›kanmam›ﬂ bir
bardak, sigara izmariti gibi herhangi
bir kal›nt› içeren her ﬂey olabilir. Bu
sayede, bu kal›nt›lardan elde edilen
DNA profilleriyle, enkazdan ç›kar›lan
cesetlerin DNA profilleri karﬂ›laﬂt›r›larak bir kimlik tesbiti yap›labilecek.
Kan, sperm, idrar, tükürük, k›l, saç,
kemik gibi biyolojik kan›tlar› incelemede çeﬂitli yöntemler kullan›l›yor.
Örne¤in, kan ve sperm lekeleri içlerindeki moleküllerin incelendi¤i serolojik yöntemlerle, saç telleri ve k›llar
mikroskop alt›nda yap›sal özelliklerini
gösteren morfolojik yöntemlerle, kemiklerse ölçme ve karﬂ›laﬂt›rmaya dayal› antropometik yöntemlerle incelenebiliyor. Kan gruplar› ve alt gruplar›n›n incelenmesi ve enzim ve protein
testleri de kullan›lan di¤er yöntemler.

Ancak,
günümüzde
kimlik saptamada kullan›lan en etkili yöntem
DNA analizi. Uygulanabilirli¤i çok kolay olan
ve kesin sonuçlar veren
bu yöntem ilk defa
1983 y›l›nda ‹ngiltere’de geliﬂtirildi. O günden bu güne de binlerce
olay›n ayd›nlat›lmas›nda, hatta günümüzden
yüzlerce y›l önce olmuﬂ
olaylar›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›nda da kullan›ld›. Akla gelebilecek
her türlü biyolojik kal›nt› DNA analizi için yeterli; kan ve sperm lekeleri, kemik ya da saç›n
yan› s›ra baﬂa tak›lan
bir ﬂapkadaki ter izlerinden, sigara izmaritindeki ya da pul arkas›ndaki tükürük kal›nt›s›na
kadar en ufak bir kal›nt› bile de¤erlendirilebiliyor. DNA analizi, DNA üzerinde belirlenmiﬂ ve STR (Short tandem
repeat) diye adland›r›lan bölgeler çal›ﬂ›larak gerçekleﬂtiriliyor. PCR (Polimeraz zincirleme tepkimesi) yöntemiyle DNA boyunca kendini yineleyen k›sa nükleotid zincirleri incelenebiliyor.
Eldeki biyolojik kan›ttan ayr›ﬂt›r›lan
ve saflaﬂt›r›lan DNA’da STR bölgeleri
PCR ile binlerce kez ço¤alt›ld›ktan
sonra, kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂen bu k›sa
nükleotid zincirleri inceleniyor ve tekrarlama say›s› saptan›yor. Böylece kiﬂinin DNA profili ç›kar›lm›ﬂ oluyor.
Beﬂten 13’e kadar belirlenen STR bölgelerinde birtak›m yöntemlere sad›k
kal›narak ç›kar›lan bu DNA profiline,
kiﬂinin tek yumurta ikizi d›ﬂ›nda bir
baﬂka kiﬂinin daha sahip olma olas›l›¤› bir trilyonda birden daha az. Teorik
olarak yer yüzünde ayn› DNA profiline sahip bir baﬂkas›n›n bulunmas› olanaks›z da denilebilir.
Çekirdekli hücre içeren her türlü
biyolojik kal›nt›n›n DNA profili ç›kar›labiliyor. Ayr›ca bir insan›n tüm hücrelerinin DNA’s› ayn› oldu¤undan çal›ﬂ›lan doku ya da biyolojik s›v›ya göre
DNA profili de¤iﬂmiyor.
DNA analizlerinin sonuçlar›n›n kesinli¤ini art›rmak amac›yla STR bölgesi say›lar› yüksek tutuluyor; ABD’de
13 ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde de ye-

di STR bölgesi belirlenmiﬂ. Ancak bu
durum bilgi al›ﬂ veriﬂinde bir kar›ﬂ›kl›¤a yol açm›yor çünkü, 13 bölge çal›ﬂ›lan analizlerde kesinlikle o yedi bölge
de çal›ﬂ›l›yor ve tek uyumsuzlukta bile sonuç negatif kabul ediliyor. Bir
baﬂka söyleyiﬂle, olay yerinde ya da
olay›n ma¤duru olan kiﬂinin üzerinde
bulunan kan›ttan elde edilen DNA ile
ﬂüpheli kiﬂinin DNA’s› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
için "arad›¤›m›z kiﬂi bu de¤il" deniyor.

Akreditasyon ve
DNA Bankas› ﬁart
Bir DNA analizinin sonuçlanmas›
en az sekiz saat, ortalama bir hafta gibi bir süre al›yor. Bu süre, y›llar süren
davalar ve haks›z yere suçlanan insanlar düﬂünüldü¤ünde gerçekten de ola¤anüstü k›sal›kta. Ülkemizde 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren yayg›n
biçimde yap›lmaya baﬂlanan DNA profillemesine dayal› kimlik belirlemesi
özellikle ABD’de birçok özel laboratuvarda da yap›l›yor. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta,
analizi yapan laboratuvar›n güvenilirli¤ini kan›tlam›ﬂ olmas›. DNA analizi
tekni¤i çok duyarl› oldu¤undan, biyolojik delil olabilecek örneklerin toplanmas›ndan, bunlar›n incelenmesi,
analizi ve de¤erlendirilmesine kadar
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bütün aﬂamalarda çok titiz davranmak gerekiyor. ‹ncelenecek DNA’ya
bir baﬂkas›n›n DNA’s›n›n bulaﬂmas› ya
da herhangi bir baﬂka kirlilik, sonuçlar›n hatal› ç›kmas›na yol açaca¤›ndan
bu iﬂte çal›ﬂacak personelin kesinlikle
ciddi bir e¤itimden geçirilmesi, laboratuvar›n da akreditasyonunun ve d›ﬂ
kalite denetiminin sa¤lanmas› gerekiyor. Bu konunun ne kadar önemli oldu¤unu Üzeyir Garih’in öldürülmesi
olay›nda da gördük. Olay yerine müdahale edenler, birçok izi ve kan›t› fark›nda olmadan yok ettiler ya da kullan›lmaz hale getirdiler. Meﬂhur O.J.
Simpson davas› da bu konuda iyi bir
örnek. Bütün deliller kar›s›n› öldürmekle suçlanan Amerikan futbolu
oyuncusu Simpson’›n aleyhine oldu¤u halde, Los Angeles polisi ile FBI
kimya laboratuvar›n›n özensiz çal›ﬂmalar› nedeniyle suçlulu¤u kan›tlana-

mad›¤›ndan Simpson beraat etti. Ancak bu olay hem FBI’a hem de Los
Angeles polisine olan güveni sarst›¤›
için her iki kurum da olaydan hemen
sonra akredite olmak için baﬂvuruda
bulundu. Akredite olan laboratuvarlar, belirli testlerden geçiriliyor, elemanlar›na standart bir e¤itim veriliyor
ve y›lda birkaç kez denetleniyor. Bu

sayede hem akredite olan laboratuvarlar aras›nda bir yöntem birli¤i sa¤lanabiliyor hem de belirli kurallara uymalar› zorunlu oldu¤undan çal›ﬂma
sonuçlar›n›n daha güvenilir oldu¤u
kabul ediliyor.
Ülkemizdeyse DNA analizi yapan
hiçbir kurum akredite olmuﬂ de¤il.
Bir yöntem birli¤inin ve analizlerin
güvenilirli¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan
bunun yap›lmas› ﬂart. Ancak bu konuda hiçbir ﬂey yap›lm›yor demek de
do¤ru olmaz. ‹stanbul Üniversitesi
Adli T›p Enstitüsü, Jandarma Kriminal Laboratuvarlar› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Kriminal Daire Baﬂkanl›¤› bir standardizasyon sa¤lamak amac›yla Türkiye Adli
Bilimler A¤›’n› (TABA) kurmuﬂlar.
Bunlardan ilk ikisi Avrupa Adli Bilimler A¤› (ENFSI) tam üyeli¤ine de kabul edilmiﬂ.

Adli Bilimler ve DNA Analizleri
.

Bilim ve Teknik, ‹stanbul Üniversitesi Adli
T›p Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sevil Atasoy ile
görüﬂtü.
Kimlik belirlemede tek yöntem DNA analizi
mi?
Tek yöntem DNA analizi de¤il ancak, bu
mutlaka düﬂünülmesi gereken bir yöntem. Birçok olayda failin kim oldu¤u bilinmez, ama hemen her olayda biyolojik delile rastlanabilir.
E¤er olay yerinden bir biyolojik delil al›nabilirse, failin imzas› da al›nm›ﬂ olur. Failin henüz
kim oldu¤u bilinmese de onun genetik profiline
sahip olunmuﬂtur. Baﬂka bir olay yerinde ayn›
DNA profiline rastlan›rsa olaylar birbirine ba¤lanabilir. ‹kinci bir noktaysa e¤er bir yasal DNA
bankan›z olursa, daha önce mahkum olmuﬂ kiﬂilerin DNA bilgisine rastlad›¤›n›zda suçlunun
kimli¤ini k›sa sürede saptayabilirsiniz. ‹ngiltere’de DNA bankas› sayesinde haftada 600-800
olay ayd›nlat›l›yor. Özellikle ﬂiddet suçlar› genel
olarak tekrarlanan suçlar oldu¤u için bu suçlardan hüküm giyenlerin DNA profilleri mutlaka
al›n›yor dünyan›n birçok ülkesinde. Kimli¤i meçhul bir ceset bulundu¤unda da durum çok farkl› de¤il; eninde sonunda ceseti gömmek gerekir.
E¤er ceset kay›p ve aranan bir kiﬂiye aitse gömmeden önce DNA analizi yaparak daha sonra
onu arayanlara bir yan›t verilebilir. Bir uçak kazas› gibi toplu ölümlerin gerçekleﬂti¤i durumlarda da kimlik tesbiti aç›s›ndan DNA analizi en etkili yöntem. DNA üzerinde belirli bölgeler çal›ﬂ›ld›¤›nda tek yumurta ikizleri d›ﬂ›nda yeryüzünde ayn› DNA profiline sahip ikinci bir insan yoktur. Bu, parmak izi tesbitinden çok daha üstün
bir yöntem. Çünkü parmak izi her zaman bulunmayabilir ya da bazen incelemeye uygun olmayabilir.
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Prof. Dr. Sevil Atasoy

DNA analizi pahal› ya da çok u¤raﬂt›ran bir
iﬂlem mi? Neden s›k uygulanm›yor?
Uygulanm›yor çünkü bilinmiyor. Belki de her
polis memuruna DNA delillerinin neler oldu¤unun ö¤retilmesi gerekiyor. Örne¤in, olay yerinde
bulunan bir gözlü¤ün kulakla ve burunla temas
etti¤i yerlerde DNA bulunaca¤›n›n bilinmesi gerekiyor. Bir trafik kazas›nda arac› kimin kulland›¤›n›n tesbiti aç›s›ndan da DNA analizi önemli.
ﬁoför mahallinde kimin oturdu¤u, koltuktaki ter,
k›l ya da saç telinin PCR yöntemiyle incelenmesiyle bulunabilir. Evet bu pahal› bir yat›r›m gerektiriyor, ancak ülkemizdeki bütün kriminal laboratuvarlarda bu aletler var, tezgâhlar›n baﬂ›nda çal›ﬂacak yetiﬂmiﬂ elemanlar da var. Bu aletlerde kullan›lan kimyasal madde kit halinde ithal
ediliyor. Bu kitlerde bir numunenin çal›ﬂ›lmas›
30-50 dolara mal oluyor. Pahal› bir yöntem an-

cak, kimi zaman tek çare. Olay yeri ile yakalam›ﬂ
oldu¤unuz kimseyi ba¤layabilece¤iniz tek delil
ço¤u zaman. DNA analizleri yaln›zca bir kiﬂinin
suçlu oldu¤unu kan›tlamada de¤il, aksine suçsuz
oldu¤unu kan›tlamada da kullan›l›yor. Daha önceden yap›lan testlerde rastlant›sal benzerlikler
olabiliyordu. Örne¤in, kimi kiﬂilerin kan gruplar›
ayn› olabilir ya da enzim proteinleri tutabilir. Art›k DNA analiziyle "o zannedildi" diye bir durum
ortadan kalkt›, ya odur ya da de¤ildir. Özellikle
ABD’de son 2-3 y›lda yaklaﬂ›k yüz kiﬂi hatal›
mahkumiyet nedeniyle DNA analizi sayesinde
tahliye edildi. Deliller at›lmay›p sakland›¤› için
bu teknolojiyle ﬂimdi DNA analizi yap›labiliyor.
Mahkum DNA analizi yap›lmas›n› isterse mutlaka
yap›l›yor ve bunun paras›n› devlet karﬂ›l›yor. Bizde iade-i muhakeme diye bir ﬂey olmad›¤› için
böyle bir ﬂey rutin olarak yap›lm›yor, bu da bir
yasa meselesi.
Gen haritas›n›n ç›kar›lmas›n›n DNA analizine
etkisi oldu mu? Etik kayg›lar uyand›rd› m›?
ﬁu anda art›k DNA analizi için gen haritas›na gerek yok. Daha önceleri enzim ve protein yap›lar› çal›ﬂ›l›yordu hatta daha da önceleri kan
gruplar› çal›ﬂ›yordu ve rastlant›sal olarak benzerlik ne kadard›r diye görmek için ciddi istatistik
analizleri yapmak gerekiyordu. Bu rastlant›sal
benzerli¤in en önemli kriterlerinden biri o özelliklerin toplumda ne s›kl›kta görüldü¤üydü. Bir özellik bir grup ya da toplumda çok s›k görülüyorsa
o zaman adli aç›dan bir de¤eri yoktur. Özellikle
akraba evliliklerinin yayg›n oldu¤u topluluklarda
bu iﬂaret adli amaçl› bir genetik iﬂaret olarak kullan›lamaz. DNA için böyle s›k›nt› yok, çünkü ayn›
DNA profiline sahip bir baﬂka insan yok.
Adli amaçl› etik kayg›lar uyand›rm›yor; çünkü, DNA analizinde çal›ﬂ›lan bölgeler zaten hiç-

Bütün bunlar gerekli; ancak
yeterli de¤il. Bir DNA bankas› olmadan DNA analizleri yard›m›yla
yap›labilecek iﬂler s›n›rl›. DNA
analizi yapan laboratuvarlar›n
akreditasyonlar›n› gerekli k›lan
bir baﬂka neden de DNA bankalar›. Olay yerinden ya da ma¤durlar›n üzerinden elde edilen ve faile ait oldu¤u düﬂünülen biyolojik kal›nt›lar›n, daha önce belirli
suçlardan hüküm giymiﬂlerin,
kimli¤i bilinmeyen cesetlerin ve kay›p
kiﬂilerin ya da yak›nlar›n›n DNA profilleri, bankan›n veri taban›na yüklendi¤inde, ayn› DNA profiline baﬂka bir
olayda rastlan›rsa failin ya da cesetin
kimli¤i saptanabilir, kay›p kiﬂiye ait
bir iz bulunabilir. DNA bankalar› aras›ndaki bilgi paylaﬂ›m› da çeﬂitli ülkelerde iﬂlenen suçlar›n ya da uluslararas› suçlar›n ayd›nlat›lmas›nda çok
bir hastal›¤› ya da özelli¤i gösteren bölgeler de¤il. Bu bölgeler STR denilen ve ﬂu anda ne iﬂe
yarad›¤› bilinmeyen bölgeler. Göz rengi, saç rengi, ›rk ya da etnik köken gibi bir bilgiyi bar›nd›rm›yor. Ancak, adli çal›ﬂmalarda biz DNA bilgisinin çok özel koﬂullarda saklanmas›n›, biyolojik
örneklerinse hiçbir zaman depolanmamas›n› söylüyoruz. Bir insandan kan al›nm›ﬂsa örne¤in, o
insan suçlu bile olsa kan›n›n hiçbir yerde bulunmamas›, imha edilmesi gerekir. Laboratuvar çal›ﬂanlar›n›n da çal›ﬂt›klar› örne¤in kime ait oldu¤unu bilmemeleri gerekiyor, yani kodlanm›ﬂ örneklerle çal›ﬂmalar› gerek. Türkiye henüz bunlardan çok uzak; bu, laboratuvar akreditasyonu, laboratuvar güvenli¤iyle sa¤lanabiliyor.
DNA analizinde çal›ﬂ›lan bölge say›s›n›n farkl› olmas›n›n DNA bankalar› aras›ndaki al›ﬂ veriﬂe
olumsuz bir etkisi oluyor mu?
Çal›ﬂ›lan bölge say›s›n›n yedi ya da 13 olmas›n›n çok etkisi yok, çünkü zaten 13 bölge içinde o yedi bölge de var. DNA analizi yap›ld›¤›nda
bu bölgelerden birinde bile bir uyumsuzluk görülse bu kiﬂi o de¤il denir. Ama tutmaya baﬂlad›¤›nda e¤er 13 bölge çal›ﬂ›l›rsa bu art›k dünya
nüfusunun on kat› gibi bir say›n›n içinde bir oranlama yap›ld›¤›
anlam›na gelir ki böyle bir baﬂka insan›n daha olamayaca¤›
söylenebilir art›k. Bu 13 bölgenin çal›ﬂ›lmas›n›n bir nedeni de
çal›ﬂmalarda kullan›lan kitlerin
buna uygun olarak üretilmesi.
DNA üzerinde adli amaçl› çal›ﬂ›labilecek yüzlerce STR bölgesi
var, ancak bunun arkas›nda bir
endüstri var. Üretilen araç gereçte kullan›lan kitler, özellikle
uzun süre beklemiﬂ kan, kemik
gibi örneklerde de sonuç verecek ayn› bölgelerde çal›ﬂmay›
gerektirecek biçimde haz›rlan›-

Dü¤ümler
Çözülüyor

önemli. Avrupa Birli¤i ülkeleri, ABD,
Kanada, Japonya, Avustralya ve Yeni
Zelanda ayn› yöntemlerle DNA analizi
yapt›klar› için bu ülkelerin DNA bankalar› aras›nda da al›ﬂ veriﬂ yap›l›yor.
Ülkemizde DNA profillemesi konusunda bir standardizasyon bulunmad›¤›
için bu bilgiler bir merkezde toplanam›yor ve bir bilgi paylaﬂ›m› da söz konusu de¤il.
yor. Bu, adli yard›mlaﬂmada ayn› dili kullanmak
aç›s›ndan çok önemli.
Ülkemizde gerekli araç gerece sahip her la boratuvar DNA analizi yapabilir mi?
Gerçekte yapmas›n› engelleyecek hiçbir yasal
düzenleme yok, ancak pratikte pek kimse bu laboratuvarlara iﬂ göndermez. Özel bir laboratuvar
Türkiye’de henüz müﬂteri bulamaz, ama ABD’de
buluyor. Çünkü burada akreditasyon bir kriter,
laboratuvar akredite olursa aynen bir polis laboratuvar› gibi güvenilen bir yer olarak kabul edilir. Avrupa’daysa özel DNA laboratuvarlar› kimi
üniversiteler bünyesinde yaln›zca babal›k tayini
yap›yorlar. Ülkemizde b›rak›n DNA laboratuvarlar›n›, resmi biyokimya laboratuvarlar›n›n bile
akreditasyon zorunlulu¤u yok.
Bizde kriminal araﬂt›rmalarda çal›ﬂan kurum lar aras›nda iﬂbirli¤i nas›l sa¤lan›yor?
As›l olan polis ve jandarma aras›ndaki iletiﬂim ve iﬂbirli¤i. Baz› konularda çok s›k› iﬂbirlikleri var, ama baz› konularda henüz o kadar yok.
Öte yandan Adli T›p Kurumu ile ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bu laboratuvarlar› aras›nda do¤rudan bir
iﬂbirli¤i bulunmuyor. Do¤rudan iﬂbirli¤inden

DNA analizi sayesinde hem
geçmiﬂte hem de günümüzde
yaﬂanan birçok olay ayd›nl›¤a
kavuﬂturulabiliyor. DNA analiziyle çözülebilen ilk olay, 1987
y›l›nda iki küçük k›z›n tecavüz
edilerek öldürülmesi oldu. ‹lk
olarak olay›n faili oldu¤u gerekçesiyle 17 yaﬂ›ndaki Rodney Buckland
tutukland›. Daha sonra, civar köylerde
de yaﬂayan ve 13-30 yaﬂlar›nda olan
yaklaﬂ›k 5000 erkekten al›nan kan örneklerinden elde edilen DNA ile olay›n failine ait spermden elde edilen
DNA karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve katilin bir baﬂkas› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›.
Yaln›zca suçlular›n bulunmas›nda
ya da masumlar›n ortaya ç›kar›lmas›nçok, yöntem ortakl›¤›na gidilmesi ﬂart. Bir iﬂin
nas›l yap›laca¤›yla ilgili standartlar belirlenmeli
ve oluﬂturulan bu operasyon klavuzu her laboratuvarda ayn› biçimde uygulanmal›. Henüz Türkiye’de böyle bir yöntem standardizasyonu da yok.
Örne¤in, bir imza incelemesinin bile nas›l yap›laca¤›na iliﬂkin bir yönerge yok. ‹mza nas›l incelenecek, nelere bak›lacak ve nas›l karar verilecek,
karar›n ölçüsü ne olacak belli de¤il. Bu nedenle
farkl› yerlerden farkl› sonuçlar veriliyor, hatta ayn› kiﬂiye uzun bir aradan sonra gösterilirse farkl› ﬂeyler bile söyleyebilir.
Olay yerine uzman kiﬂilerin d›ﬂ›ndakilerin
müdahalesinin engellenmesi de zor ve gerekli
herhalde?
Bir müsibet bin nasihate bedeldir. Biz bunu
y›llard›r söylüyoruz ama, uygulatamam›ﬂlard›. Bu
son olaylardan sonra art›k herkes bu konuda daha bilinçli. Poliste olay yeri inceleme birimlerinin
kurulmas›n› da biz sa¤lad›k, e¤itim verdik. Ancak bu da yeterli de¤il; onlar›n teﬂkilat içerisinde de örne¤in kriminal daireyle, adli t›p kurumuyla ba¤lant›lar›, bilgi paylaﬂ›mlar› sa¤lanmal›,
gerekti¤inde oraya özel timleri haz›rlayabilmeleri gerek. Her olay›n karakteristi¤i
farkl›d›r. Örne¤in, yang›n için farkl›,
patlay›c› için farkl›, cinayet için farkl›
ekipler görevlendirilir. Bütün bunlar
bir kriz merkezinden yönetilmeli.
Türkiye’de adli bilimler konusunda
ne gibi düzenlemelere gereksinim var?
Her ﬂeyden önce birtak›m yasalara gerek var. Ceza Mahkemeleri Usul
Kanunu’ndan baﬂlamak üzere kimi
eksiklikler var, bunlar hep yasa tasar›lar›nda yer al›yor. Ancak, bir türlü
bunlara s›ra gelemiyor. Avrupa Müktesabat›’na bak›ld›¤›nda mutlaka bir
ﬂekilde Bat›yla ayn› dili konuﬂabilmemiz için zaten kimi yasalar› ç›karmam›z gerekti¤i aç›kça görülebilir.
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da de¤il, göç yollar›yla ilgili de önemli ipuçlar› elde etmede DNA analizleri
kullan›l›yor. Amerika’n›n yerli halk›n›n Amerika’ya nas›l gitti¤i tart›ﬂ›ladursun,
1996’da
Washington
Kennewick’teki Wallula Gölü’nde bulunan ve çok eski dönemlere ait oldu¤u saptanan bir iskelet, tart›ﬂmalara
yeni
bir
boyut
kazand›rd›.
"Kennewick Adam›"n›n kemikleriyle
yap›lan testler, onun Avrupal›lar’›n
Amerika K›tas›’na geldikleri dönemden önce yaﬂad›¤›n› gösteriyordu. Ancak, Kennewick Adam› Amerika’n›n
yerlilerinden de de¤ildi. Peki ama, o
dönemde kimler gelmiﬂ olabilirdi Yeni Dünya’ya? ‹ﬂte bu noktada DNA
analizleri devreye girdi. Bu araﬂt›rmalardan bir k›sm› Amerika’n›n yerli
halk›yla Asyal›lar aras›nda bir ba¤lant› oldu¤una iﬂaret ediyor. DNA analizlerinin marifetleri bu kadarla bitmiyor. Belki de tarihin üzerinde en çok
konuﬂulan ailelerinden biri olan Ro-

manov ailesinin (Bolﬂevik devrimiyle
tahttan indirilen Çar II. Nikolay’›n hanedan ailesi) akibetinin anlaﬂ›lmas›nda da DNA analizlerine baﬂvuruldu.
1917’de öldürüldükleri duyurulduktan sonra kimse mezarlar›n›n tam olarak nerede oldu¤unu söyleyemedi.
1989’da bir film yap›mc›s› olan Geli
Ryabov ve jeolog Alexander Avdonin
mezar› on y›l önce bulduklar›n› iddia
ettiler. 1991’de Yekaterinburg yak›nlar›ndaki mezar aç›ld› ve Çar, Çariçe,
üç çocuklar›, doktorlar› ve üç hizmetçilerine ait oldu¤u san›lan kemikler ç›kar›ld›. Çariçe’ye ait olan kemiklerden
elde edilen DNA, Çariçe’nin akrabas›
olan Edinburgh Dükü’nün (‹ngiltere
kraliçesi II. Elizabeth’in kocas›)
DNA’s›yla, Çar II. Nikolay’a ait olan da
onun akrabas› olan Grand Dük
Georgy Romanov’un DNA’s›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›. Böylece mezarda Çar, Çariçe
ve üç çocuklar›n›n oldu¤u kan›tlanabildi. Ancak beﬂ çocu¤u oldu¤u bili-

Filmler Gerçek Olsa
.

Günümüzde polisiye filmler de çok gerçekçi
yap›l›yor art›k. Birçok film ve dizi filmde adli bilim uzmanlar›n›n dan›ﬂmal›¤›na baﬂvuruyor. Örne¤in, CBS televizyonunda gösterilen CSI (Suç
Yerinde ‹nceleme) adl› dizinin teknik dan›ﬂmanl›¤›n› Los Angeles Polis Müdürlü¤ü’nden
Elizabeth Devine yap›yor. Devine, senaryonun
gerçekçi bir biçimde yaz›lmas›nda ve olaylar›n
çözümlenmesinin yine gerçe¤e uygun yap›lmas›nda dan›ﬂ›lan kiﬂi.
Sahne 1: Yerde yatan bir erkek cesedi ve duvarlara f›ﬂk›ran kan. Duvardaki kan, katille maktül aras›nda bir mücade geçti¤ini gösteriyor. Birinci ﬂüpheli olan kad›n, maktüle karﬂ› kendini
savundu¤unu iddia ediyor. Acaba, ﬂüpheli do¤ruyu söylüyor mu? Çözüm basit, hemen dizinin
kahramanlar› duvardaki kan› inceliyorlar. F›ﬂk›ran kan›n geliﬂ aç›s›na göre katilin pozisyonu
saptanabildi¤inden, dedektifler olayda bir üçüncü kiﬂinin daha bulundu¤unu ve cinayetin önceden planland›¤›n› ortaya ç›kar›yorlar.
Sahne 2: Evin alt›nda bulunan cesetten geriye kalanlar yanl›zca bir kemik y›¤›n›. Olay› çözmek için dedektiflerin öncelikle cesedin kimli¤ini belirlemeleri gerekiyor. Bunun için ilk ad›m
ölenin yaﬂ›n› bulmak. Bir iskeletin yaﬂ›n› bulmak
bir a¤ac›n yaﬂ›n› bulmaktan pek farkl› de¤il.
Araﬂt›rmac›lar, mikroskop alt›nda osteon denen
tüp biçimindeki kemik yap›lar›n› sayarak kiﬂinin
öldü¤ü zamanki yaﬂ›n› saptayabiliyorlar.

B‹L‹M ve TEKN‹K 58 Ekim 2001

Devine’n›n
yapt›¤› yaln›zca
bu kadar de¤il;
daha sonra kullan›lmak üzere
çeﬂitli pratik bilgiler de veriyor
yönetmene. Örne¤in, ölüm zaman›n›n tam
olarak bilinmesi
için birkaç basit ﬂeyi bilmek yeterli. E¤er cesedin rengi k›rm›z›, mor ya da maviyse, ölüm yaklaﬂ›k yar›m saat önce gerçekleﬂmiﬂ; sertleﬂmeye
baﬂlam›ﬂsa iki saat, tümüyle sertleﬂmiﬂse alt›yla
on iki saat aras›nda, s›cakl›¤a göre yeniden biraz gevﬂemiﬂse 26-48 saat aras›nda olay gerçekleﬂmiﬂ demektir. Ölünün midesi de iyi bir göstergedir; midesinde bulunan ve henüz hazmetmedi¤i ﬂeyler kahvalt›dan hemen sonra ölmüﬂ ya da
öldürülmüﬂ oldu¤unu gösterebilir örne¤in. Kafa
derisi de bir ipucu olabilir, çünkü ölümden hemen sonra kafa derisi sertleﬂmeye baﬂlar. Böcek
sokmas› sonucunda meydana gelen ölümlerde
de böce¤in cinsine bakarak ölüm saatini anlamak olas›. Bunun için dedektiflerin böce¤in biçimini, yumurta, larva, pupa ya da yetiﬂkin mi oldu¤unu not etmeleri gerekiyor. Bu çal›ﬂma yöntemi, filmleri daha gerçekçi k›larak izleyicilerin
ilgisini çekmede çok etkili.

nen ailenin di¤er iki çocu¤unun cesetleri orada de¤ildi. Zaten y›llard›r çocuklardan Alexei ve Anastasia’n›n kurtuldu¤u yolunda bir söylenti vard›.
Anastasia oldu¤unu iddia eden en
güçlü aday Anna Anderson adl› bir kad›nd›. DNA testleri sonucunda
Anna’n›n Anastasia olmad›¤› da anlaﬂ›ld›. Kay›plar›n bulunmas›yla ilgili en
ilginç olay 1970’lerde cunta döneminde Arjantin’de yaﬂanan kay›p çocuklar
olaylar›d›r. O dönemde hamile oldu¤u
bilinen birçok kad›n hükümetin emriyle kaç›r›lm›ﬂ, do¤umda bebekler al›nm›ﬂ ve anneler öldürülmüﬂtü. Y›llar
sonra bebeklerin büyükanneleri ve
büyükbabalar› kollar› s›vay›p, kaybolan torunlar›n› aramaya baﬂlad›lar. Yaﬂayan 51 çocuk, DNA testleri sayesinde gerçek ailelerini bulabildi. Yaln›zca
insanlar›n DNA’lar›yla de¤il, bitkilerin
DNA’lar›yla ilgili de birtak›m testler
yap›l›yor. M›s›r ve domates tohumlar›
geliﬂtirmeye çal›ﬂan çiftçiler de DNA
testlerinden yararlan›yorlar.
Yetiﬂtirdikleri özel tohumlar›n DNA profillerini alan çiftçiler, tohum h›rs›zlar›na karﬂ› en ekonomik önlemin bu
oldu¤unu söylüyorlar. Bu örnekleri çeﬂitlendirmek ve ço¤altmak olas›. K›sacas› DNA
profillemesine akla gelebilecek hemen her alanda cansimidi olarak baﬂvurulabiliyor.
Son zamanlarda yaﬂad›¤›m›z olaylar bu konunun üzerinde ne kadar ›srarla durmak gerekti¤ini gösterdi hepimize.
Özellikle olay yerine görevli kiﬂiler d›ﬂ›nda kimsenin müdahale etmemesi
gerekti¤i, bunun kolayca çözülebilecek olaylar› bile çözülemez k›laca¤›
aç›k. Bilimadamlar› art›k, DNA analizleri ve di¤er yöntemler sayesinde daha
az çözümsüz olay kalaca¤›n› söylüyorlar. Yeter ki gerekli özen gösterilsin.
Elif Y›lmaz
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