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Özet 
Kesici delici alet ile meydana gelen yaralanma ve ölümler adli tıp pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

çalışmada, kesici delici alet yaralanmaları sonucu adli raporlarının düzenlenmesi için Adana Adli Tıp Şube 
Müdürlüğüne gönderilen olguların demografik özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.  

Temmuz-Ekim 2004 tarihleri arasında, adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen olgular arasından 
kesici delici alet (KDA) yaralanması olan 207 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgular demografik özelliklerine 
göre incelendi. 

Olguların 193(%93.5 )’ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. 53(%25.5) olgu ile 15-19 yaş grubunun birinci 
sırada olduğu, 65(%31.4) olgu ile esnaf grubunun ilk sırada, esnaf grubu içinde 36(%17.4) olgunun yemek 
sektöründe çalışan ve özellikle kebapçılar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda, eğitim düzeyi yükseldikçe 
olgu sayısının azaldığı tespit edilmiştir. 22(%10.6) olgunun hayati tehlikeye maruz kaldığı, 178 olgudaki 
lezyonların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu, olguların 93(%44.9)’inin yaralanma 
nedeninin basit tartışma olduğu, geriye dönük alınan öyküsünde; 25(%12.1) olgunun daha önce KDA ile 
yaralandığını ifade ettiği belirlenmiştir. 

Bunları benimseten ve kolaylaştıran ortamların iyi analizi sonucu alınacak tedbirler ile ilişki kurma ve 
kendini ispat yöntemi gibi görülen şiddet tipi davranışların ve sonucunda meydana gelen yaralanma ve 
ölümlerin azalacağı görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kesici Delici Alet, Yara Ağırlığı, Adli Rapor, Şüpheli-Mağdur İlişkisi.  
 

THE EVALUATION OF STAB WOUND CASES ATTENDED TO COUNCIL OF FORENSIC MEDICINE 
IN ADANA 

 
Summary 
Injuries and deaths due to sharp force trauma are very important in daily practice of forensic medicine. In 

the present study, it is aimed to find out general properties of stab wound cases which were consulted to 
Ministry of Justice Forensic Medicine Institution Adana Group Authority.  

207 Stab wound cases which were consulted for forensic expertise in the period of July 2004 – October 
2004 were included in study. These cases were examined with respect to their general demographic 
features.  

Most of the victims, 193(93.5%) of cases were male and a total of 53(25.5%) cases were found to be 
within 15-19 age group. It is determined that tradesman group take the first place with 65(31.4%) of all cases 
and it was notable that 36(17.4%) of this cases were working in food sector particularly shish kebab cook. It 
is observed that case numbers decreased with increasing education degrees. 22 (10.6%) of cases had fatal 
wounds whereas 178 (85.9%) had simple wounds. The main cause of events was simple rows in 93 (44.9%) 
of cases and it is understood that 25 (12.1%) of cases were wounded before the last event. 

Since violence-related behaviors accepted as personal proof of individuals in social environment, detailed 
analysis of provocations and encouraging factors and necessary measures to be taken will bring about a 
notable decline in this preventable injuries and deaths. 

Key Words: Stabbing, Wound Severity, Forensic Report, Suspect-Victim Relationship. 
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Giriş ve Amaç 
Kesici delici aletler günümüzde çeşitli amaçlarla ev ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır(1). Bu 

aletler yasa ile belirtilen bazı özel şekilleri dışında her zaman el altında bulundurulabilen ve amaç dışı 
kullanılmadıkça cezai bir müeyyide gerektirmeyen, ancak saldırı, müdafaa ve hatta öldürme amacı ile 
oldukça sık kullanıldığı görülen aletlerdir(2).  Kesici delici alet ile meydana gelen yaralanma ve ölümler adli 
tıp pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır(3,4).  

Yapılan bir çalışmada Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğüne müracaat eden olguların değerlendirilmesinde 
kesici delici alet yaralanmaları %6.56 ile üçüncü sırada yer aldığı(5), Altun ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada kesici delici alet yaralanmaları %4.7 ile dördüncü sırada olduğu (6), Bilge ve Kendi’nin yaptığı 
çalışmada trafik kazası hariç adli rapor tanzimi yapılan 3636 müessir fiil olgusunun %23.05’ini kesici-delici 
alet yaralanmalarının oluşturduğu ve künt cisim yaralanmalarından sonra ikinci sırada bulunduğu tespit 
edilmiştir (7). Edinburgh’da yapılan bir çalışmada son yıllarda bıçaklanma vakalarında artış olduğu ve 
olguların büyük çoğunluğunu erkek cinsiyetinin oluşturduğu belirtilmiştir(8). Büyük bir kan damarına isabet 
eden travma, yaşamı veya bir uzvun canlılığını anında tehlikeye sokabildiği gibi sıklıkla sakatlık, amputasyon 
veya öldürücü komplikasyonlarla da sonuçlanabilmektedir. Damar yaralanmalarının büyük bir bölümü 
penetran travmalar sonucu ortaya çıkmakta, bunların başında da kesici-delici alet ve ateşli silah yaraları 
gelmektedir(9). Ölümcül çok sayıda olan penetran yaraların göğüs ve batın bölgesi yaralanmaları olduğu; 
baş, boyun, sırt ve ekstremitelerin yaralanmalarına daha az rastlanıldığı ve bu bölgelerin daha az risk içerdiği 
düşünülmektedir(10). 

Bu çalışmada, kesici delici alet yaralanmaları sonucu adli raporlarının düzenlenmesi için Adana Adli Tıp 
Şube Müdürlüğüne gönderilen olguların demografik özelliklerini ortaya konması amaçlanmıştır.  

  
Materyal ve Metod 
Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğüne 2004 yılı içerisinde müracaat eden 8109 adli olgunun 978(%12.0)’inin 

kesici-delici alet yaralanması olduğu tespit edildi. 2004 Temmuz-Ekim tarihleri arasında, adli rapor 
düzenlenmesi amacıyla gönderilen olgular arasından görüşmeyi kabul eden 207 kesici delici alet(KDA) 
yaralanması olgusu çalışma kapsamına alındı. Yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, bıçaklanma nedeni, daha önce 
KDA ile yaralanıp yaralanmadığı ve ayrıca hekim tarafından tespit edilen yara sayısı, yara bölgesi, hayati 
tehlike geçirip geçirmediği, mutad iştigalden geri kaldığı gün sayısını içeren bir form hazırlandı. Hazırlanan 
bu form, Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan çalışma hakkında bilgi verilip izin alındıktan sonra olgularla 
görüşülerek dolduruldu. Elde edilen veriler, grafik ve tablolar haline getirildi. 

 
Bulgular 
Çalışmanın yapıldığı süre içerisinde 207 olgunun KDA yaralanması olgusu ile görüşülmüştür. Bu 

olgulardan 14(%6.8)’ünün kadın, 193(%93.2)’ünün erkek olduğu saptanmıştır. Olgular yaş gruplarına göre 
incelendiğinde; 0-9 yaş arasında kesici delici alet yaralanması tespit edilmemiştir. En çok olgunun sırasıyla 
53(%25.5) olgu ile 15-19 yaş grubunda, 32(%15.4) olgu ile 20-24 yaş grubunda ve 29(%14) olgu ile 25-29 
yaş grubunda görüldüğü tespit edilmiştir. Olguların eğitim seviyelerine göre dağılımı incelendiğinde; 
97(%46.8) olgunun İlkokul mezunu, 49(%23.7) olgunun Ortaokul, 46(%22.2) olgunun Lise, 6(%3) olgunun 2 
yıllık Meslek Yüksek Okulu(MYO), 1(%5) olgunun Fakülte mezunu olduğu, 8(%3.8) olgunun da okuma 
yazmalarının bulunmadığı saptanmıştır(Tablo 1). 

Olguların sahip oldukları mesleklerine göre dağılımı incelendiğinde; 65(%31.4) olgu ile esnaf grubunun ilk 
sırada olduğu ve bunlardan 36(%17.4) olgu ile yemek sektöründe çalışan ve çoğunlukla da kebapçıların en 
büyük sayıyı oluşturduğu tespit edilmiştir. 57(%27.5) olgu ile serbest meslek olarak adlandırdığımız daimi bir 
işi olmayan vasıfsız işçiler (zaman zaman seyyar satıcılık, inşaatlarda çalışma, şehir dışına çıkma, amelelik 
yapanlar bu gruba dahil edilmiştir) ikinci sırada bulunduğu, 29 (%14) olgu ile bir işte sürekli çalışan işçilerin 
üçüncü sırada, 27(%13) olgu ile öğrencilerin dördüncü sırada yer aldığı saptanmıştır(Tablo 2). 

 
 
 
 
 



Adli Tıp Dergisi 2005; 19(3): 17-22
 3

 
Tablo 1. Olguların yaş, cinsiyet ve eğitim seviyelerine göre dağılımı. 
Yaş ve 
cinsiyet 

Okuma-
yazma yok 

İlkokul 
mezunu 

Ortaokul 
mezunu 

Lise 
mezunu 

2 Yıllık 
MYO 

Fakülte 
mezunu 

Toplam 
Yüzde 

% 
10-14 E 
          K 

1 
- 

- 
6 
 

- - - 7 3.5 

15-19 E 
          K 

1 
2 

14 
1 

14 
 

20 
1 

- - 53 25.5 

20-24 E 
          K 

- 
12 
1 

9 
 

7 
 

3 
 

- 32 15.4 

25-29 E 
          K 

- 
16 
1 

2 
 

8 
1 

- 
1 
 

29 14 

30-34 E 
          K 

- 
14 

 
4 
 

2 
 

 
1 

 21 10.1 

35-39 E 
          K 

1 
- 

8 
3 

7 
1 

3 1 
 24 11.5 

40-44 E 
          K 

- 
8 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 14 6.8 

45-49 E 
          K 

1 
- 

10 
1 

1 
 

- - - 13 6.2 

50-54 E 
          K 

- 
3 2 1 

- - 6 3 

55-59 E 
          K 

1 
- 

3 
1 

- 
1 
 

- - 6 3 

60 ve E 
Üstü  K 

1 
- 

1 
 

- - - - 2 1 

Toplam 
 

8 97 49 46 6 1 207  

Yüzde   % 3.8 46.8 23.7 22.2 3 0.5  100 
 
Olgular, hayati tehlikeye maruz kalıp kalmadıkları ve mutad iştigalden geri kaldıkları gün sayısına göre 

incelendiğinde; 178(% 86) olguya 1-10 gün arasında mutad iştigalden geri kaldığı ve hayati tehlikeye maruz 
kalmadığı(HT-) şeklinde rapor düzenlenmiş olduğu saptanmıştır. 22(%10.6) olgunun 20 gün ve üstünde 
mutad iştigalden geri kaldığı ve hayati tehlikeye maruz kaldığı (HT+) tespit edilmiştir. 7(%3.5) olguya da 11-
19 gün arasında mutad iştigalden geri kaldığı ve hayati tehlikeye maruz kalmadığı şeklinde rapor 
düzenlenmiştir. 

Olgulardan 25(%12.1) tanesi daha önce KDA ile yaralandığını, 12(%5.8) olgu KDA ile başkalarını 
yaraladığını, 8(%3.8) olgu KDA taşıdığını, 22(%10.6) olgu daha önceleri KDA taşıdığını ifade etmişlerdir. 
Kişide bulunan KDA yarası sayısı incelendiğinde; toplam 207 olgunun 106(%51.2)’sında tek bıçak yarası, 
96(%46.4) olguda 2-5 arasında bıçak yarası, 5(%2.4) olguda 6-10 arasında bıçak yarası mevcut olduğu, 11 
ve üstünde bıçak yarasına rastlanılmadığı görülmüştür. 

 
Tablo 2. Olguların meslek gruplarına göre dağılımı. 

Meslek Grubu Esnaf Serbest meslek İşçi Öğrenci Emekli Çiftçi Memur Ev hanımı Toplam 
Olgu Sayısı 65 57 29 27 9 8 6 6 207 
Yüzde (%) 31.4 27.5 14 13 4.3 3.8 3 3 100 

 
Kesici delici alet yaralarının vücut bölgelerine göre dağılımı değerlendirildiğinde; toplam 389 KDA 

yarasından 134’ü(%35) ile en çok alt ekstremitelerin(alt ekst.) yaralandığı saptanmıştır(Tablo 3). 
Olguların kendilerini bıçaklayan kişileri tanıyıp tanımadıklarını sorulduğunda; 69(%33.5) olgunun sanıkları 

hiç tanımadıklarını, 138(%66.5) olgunun ise kendilerini bıçaklayanların akraba, komşu, iş veya okul arkadaşı 
gibi tanıdık çevreden olduklarını ifade ettikleri görülmüştür. 

Kesici delici alet yaralanmalarının nedenleri incelendiğinde; ilk sırada 93(%44.9) olgu ile basit 
tartışmaların(trafikte, iş yerinde, okulda ağız kavgası sonucu meydana gelen yaralanma) sebep gösterildiği 
tespit edilmiştir. 26(%12.6) olgu ile kapkaççılar ve tinerciler tarafından saldırıya uğrayanların ikinci sırada yer 
aldığı saptanmıştır. 17(%8.2) olgu herhangi bir sebep belirtmemiştir(Tablo 4). 
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  Tablo 3. Yaraların vücut bölgelerine göre dağılımı. 
Yara Bölgesi Baş-Boyun Toraks Batın – Sırt Üst Ekst. Alt Ekst. Toplam 

Olgu Sayısı 79 26 58 92 134 389 
Yüzde(%) 20 6.5 15 23.5   35 100 
 
    Tablo 4. Olguların yaralanma nedenlerine göre dağılımı. 

Yaralanma Nedeni Olgu Sayısı Yüzde % 
Basit Tartışma 93 44.9 
Aile içi Tartışma 22 10.6 
Alacak verecek yüzünden 14 6.8 
Kız arkadaşı yüzünden 10 4.8 
Komşu ile geçimsizlik 5 2.4 
Alkollü kişi ile tartışma 20 9.7 
Saldırıya uğrama 26 12.6 
Sebebi bilinmiyor 17 8.2 
Toplam 207 100 

 
 
Tartışma ve Sonuç 
Adli tıpta kesici delici alet ile meydana gelen yaralanma ve ölüm olguları önemli bir yer tutmaktadır. 

Çalışmaya dahil edilen 207 olgunun 193(%93.5 )’ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. Erkeklerin fazla sayıda 
olmasının literatür ile uyumlu olduğu saptanmıştır(7-15). Erkeklerin büyük çoğunluğu oluşturmasının; günlük 
hayatta daha aktif olmaları, dış ortamlarda sık bulunmaları ve kadınlara göre daha agresif davranışa sahip 
olmalarından kaynaklandığı kanaatindeyiz. 

Edinburgh’da yapılan bir çalışmada kesici delici alet ile yaralanma olgularının 25-29 yaş grubunda pik 
yaptığı, olguların büyük çoğunluğunun 15-34 yaşları arasında olduğu, Altun ve arkadaşlarının çalışmasında 
ise en çok olgunun 21-30 yaş grubunda olduğu belirtilmektedir (8,14). Çalışmamızda ise 53 (%25.5) olgu ile 
15-19 yaş grubunun birinci sırada olduğu, 85 (%41) olgunun 15-24 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. 
Literatürden farklı olarak olgularımızın daha genç yaşta olmasında; Çukurova bölgesinin aşırı göç alması, 
sosyoekonomik düzeyinin düşük olması, yetersiz eğitim gibi faktörlerin etkili olduğu düşüncesindeyiz. 
Özellikle bu bölgede 15-19 yaş grubunda bıçak taşımanın gücün ifadesi olduğu, kendini koruma ve çevreye 
kendini kabul ettirme düşüncesi nedeniyle yaygın olduğu kanaatindeyiz. 

Osime ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 95 olgudan 22’sinin üniversite öğrencisi, 12’sinin çiftçi, 
10’unun otobüs şoförü, 10’unun borsa çalışanı olduğunu, diğer meslek gruplarının sayısının giderek 
azaldığını tespit etmişlerdir(16). Bizim çalışmamızda; 65 (%31.4) olgu ile esnaf grubunun ilk sırada, 57 
(%27.5) olgu ile serbest meslek grubunun ikinci sırada olduğu saptanmıştır. Esnaf grubu içinde 36 (%17.4) 
olgunun yemek sektöründe çalışan ve özellikle kebapçılar olduğu tespit edilmiştir. Bu her iki meslek 
grubunda bu tür yaralanmaların yüksek oranda görülmesi; KDA’lerin ellerinin altında ve kolay ulaşılabilir 
durumda bulunmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmüştür. Bu bulgular, silahlara ulaşılabilirlik ve 
taşımanın kolaylığı ile öldürme ve yaralamalar arasında ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir. 

Çalışmamızda, eğitim düzeyi yükseldikçe olgu sayısının azaldığı tespit edilmiştir. Osime ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada 22 olgu ile ilk sırayı üniversite öğrencileri almakta iken; 207 olgularımızdan 
sadece 1(%0.5)’i fakülte mezunuydu (16). Eğitim seviyesi ve kalitesinin arttırılmasının, bu ve buna benzer 
yaralanmaların sayısını azaltacağı görüşündeyiz. 

Yaralanmaların ağırlık derecesi değerlendirildiğinde; 22(%10.6) olgunun hayati tehlikeye maruz kaldığı, 
178 olgudaki lezyonların mutad iştigalden geri kalma süresi 1-10 gün olduğu tespit edildi. Dülger’in yaptığı 
çalışmada 125 olgunun %38.4’ünün, Altun ve arkadaşlarının çalışmasında ise 128 olgunun %35.2’sinin 
hayati tehlikeye maruz kaldığı belirtilmektedir (14,15). Literatür ile bu uyumsuzluğun, yaralanma nedenleri ile 
ilgili olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda olguların 93 (%44.9)’ü yaralanma nedeninin basit tartışma 
olduğunu ifade etmişlerdir. Yaralanma nedenleri dikkate alındığında, olgularımızda öldürme amacından 
ziyade aniden başlayan tartışmalar sonrası, korkutma ve basit saldırı amacının ön planda olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Çalışmada 106 (%51.2) olguda tek bıçak yarası tespit edilmiş ve kişideki toplam bıçak sayısının 10’u 
geçmediği saptanmıştır. Altun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada olguların %31’inde tek bıçak yarasının 
mevcut olduğu, bıçak yarası sayısının 1 ile 24 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir(17). Yaraların vücut 
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bölgesine göre dağılımı incelendiğinde; 389 yaradan 134(%35)’ünün alt ekstremitede, 92(%23.5)’sinin üst 
ekstremitede olduğu görüldü. Altun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %53.1 olguda tek bıçak yarası 
bulunduğu, %23.4 olguda yaraların ekstremite yerleşimli olduğu bildirilmektedir. Dülger’in yaptığı çalışmada 
%32.8 olguda yaraların göğüs bölgesi yerleşimli olduğu, Altun ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada 
ise KDA yaralanmasına bağlı ölümlerde yaraların %37.1’inin göğüs bölgesi yerleşimli bulunduğunu 
bildirmişlerdir. Yaralanma bölgesinin literatürle olan uyumsuzluğunda yukarıda bahsedildiği gibi öldürmek 
kastından ziyade, korkutma ve basit saldırı amacının ön planda olmasının etkili olduğu görüşündeyiz. 

 Olguların geriye dönük alınan öyküsünde; 25(%12.1) olgunun daha önce KDA ile yaralandığını, 12(%5.8) 
olgunun da KDA ile başkalarını yaraladıklarını, 8(%3.8) olgunun KDA taşıdıklarını, 22(%10.6) olgunun daha 
önceleri KDA taşıdıklarını ancak şimdi taşımadıklarını, 69(%33.5) olgunun sanıkları hiç tanımadıklarını, 
138(%66.5) olgunun ise kendilerini bıçaklayanların akraba, komşu, iş veya okul arkadaşı gibi tanıdık 
çevreden olduklarını ifade ettiği belirlenmiştir.  

Bu bulgular; kişilerin çok basit olaylar yüzünden bile birbirlerini alet kullanarak yaralayabildiklerini ve çok 
kolay agresif davranışlar ortaya koyabildiklerini göstermektedir. İlişki kurma ve kendini ispat yöntemi gibi 
görülen şiddet davranışlarının, bunları benimseten ve kolaylaştıran ortamların iyi analizi sonucu alınacak 
tedbirler ile önlenebileceği, buna bağlı yaralanma ve ölümlerin azalacağı görüşündeyiz. 
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