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L DOM‹NANSI VE ADL‹ BELGE ‹NCELEMES‹
AÇISINDAN ÖNEM‹

GİRİŞ
Adlî belge incelemesi,
anlaflmazl›k yaratan veya
delil niteli¤i bulunan her
türlü bas›l› ve yaz›l› belge
üzerinde incelemeler yapan
bir bilim alan›d›r. Konusu
içine her türlü el yaz›s› ve
imza incelemeleri, daktilo
ve bilgisayar yaz›c›s› yaz›lar›n›n incelenmesi, fotokopi
belgelerdeki incelemeler,
sahte para, pasaport, pul,
de¤erli kâ¤›t gibi bas›l› evrak›n incelenmeleri, matbu
evrakta yap›lm›fl sahteciliklerin tesbiti, mürekkep ve
kâ¤›t analizleri gibi çok say›da konu girmektedir. Söz
konusu belgeler, adlî belge
incelemeciye ya dâvâs› sürmekte olan bir dosyadan,
ya da adlî kollu¤un soruflturmas› esnâs›nda ele geçirilen delil niteli¤indeki belgelerden gönderilmektedir.
De¤erlendirme esnâs›nda
incelemeciye sâhip oldu¤u
bilgi, birikim ve tecrübenin
yan›s›ra, çok say›daki geliflmifl belge inceleme cihazlar› da yard›mc› olmaktad›r.
Yine bu çal›flma alan›, mühendislik ve t›p gibi pek
çok bilim dal›ndaki teknolojik geliflmeden ve ilerlemeden faydalanmaktad›r
(Ellen 1989, Robertson
1991, Hilton 1993).
El yaz›s› ve bunun özel
bir flekli olan imzalar üzerinde de¤ifliklik yaratan çok
say›da faktör bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda yaz›n›n
yaz›ld›¤› vücut pozisyonun-
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ÖZET
El yaz›s› ve bunun özel bir flekli olan imzalar üzerinde de¤ifliklik yaratan, yaz›n›n yaz›ld›¤› vücut pozisyonundan yaz› yaz›lan yüzeye, el dominans›na, yaz› enstrüman›ndan yaz›
yazan kiflinin o anki ruhsal durumuna, kullan›lan ilaçlar›n özelliklerinden alkol, uyuflturucu, uyar›c› maddelere, fiziksel ve ruhsal hastal›klardan yafla kadar çok say›da faktör bulunmaktad›r. Adlî belge incelemesinde esas, inceleme konusu yaz› ya da imzan›n flüpheli
kiflilerden hangisi taraf›ndan oluflturuldu¤unun ortaya ç›kart›lmas›d›r. fiüpheli kiflilerin d›fllanmas›nda mevcut yaz›n›n sa¤ veya sol el ile yaz›l›p yaz›lmad›¤›n›n belirlenebilmesi oldukça önem tafl›maktad›r.
El dominans› ile, hemisfer dominans› aras›nda, direkt iliflki bulunmaktad›r. Sa¤ eli dominan olan kiflilerde sol hemisfer dil için, sa¤ hemisfer ise, sözel olmayan ifllevler için dominand›r. Sol eli dominan olan kiflilerde ise bu durum, seyrek olarak ters, genellikle bilateral
veya sa¤ eli dominan olan kiflilerde oldu¤u gibidir. El bask›nl›¤›n› inceleyen çal›flmalarda,
insanlar›n yaklafl›k %25’i kesin sa¤, %40’› öncelikle sa¤, %25’i herhangi bir ele öncelik
vermeden her iki ellerini eflit ya da eflite yak›n (ambidekstralite), %10’u ise öncelikle sol
ellerini dominan olarak kullanmaktad›rlar. Kesin olarak sol ellerini dominan olarak kullananlar›n oran› ise, belirli bir yüzdeyle ifâde edilememektedir. Sol el yazarlar›, sa¤ elle yazanlara göre kâ¤›d›, yaz› enstrüman›n› ve vücudu daha de¤iflik flekillerde tutmaktad›rlar.
Bu unsurlar, oluflan yaz›n›n karakteristi¤inde de¤ifliklikler yaratmakta ve sol el - sa¤ el
yaz›s› ayr›m›n› olanakl› hâle getirmektedir.
Biz bu makalemizde sa¤ veya sol el dominans›n›n nörofizyolojik temelleri, yap›lan çal›flmalar neticesinde ulafl›lan sonuçlara göre sol el yaz›s›n›n sa¤ el yaz›s›ndan hangi özellikler ile ayr›labildi¤i ve adlî belge incelemesi aç›s›ndan önemini tart›flt›k.
Anahtar Kelimeler: adlî belge incelemesi, el yaz›s›, serebral dominans, el dominans›

HAND DOMINANCE AND ITS SIGNIFICANCE IN FORENSIC
DOCUMENT EXAMINATION
ABSTRACT
There are so many factors causing deficits in handwriting and signature. Some of these
factors are the position of the patient, the surface and the instrument used in writing,
handedness, the psychological situation, the side effects of drugs used, the use of alcohol, narcotics, stimulants and hypnotics, physical and psychological diseases and the
age of the patient. The principle of examination of a forensic document is to determine if
the writing or signature belongs to a right- or left-handed person.
Cerebral hemispheric dominance is directly related to the handedness. Left cerebral hemisphere is dominant for linguistic functions, whereas right hemisphere is dominant for
non-linguistic functions in right-handed people. The same is true for most of the left-handed people, or both hemispheres participate in the control of either linguistic or non-linguistic functions. The reverse dominance pattern is rarely seen in left-handed people.
The studies investigating hand dominance revealed that 25% of population is definitely
right handed; 40% use both hands equally, or with nearly equal skill (ambidexterity); 10%
is preferentially left handed. The percentage of people definitely left-handed has not been reported. The style of using paper, and other writing equipment, and the positioning
of the body during the task of writing is different in right and left handed people. These
features provide clues for distinguishing right and left handed people by examining their
writings.
We reviewed the neurophysiological basis of right, and left hand dominance, the features that provide a guide in distinguishing writing with right and left hand, and the usefulness of this investigation in forensic medicine.
Keywords: forensic document examination, handwriting, cerebral dominance, hand
dominance
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SEREBRAL DOMİNANS KAVRAMI
Serebral dominans kavram›n›n özünü, birbirine
çok benzer yap›da olan iki beyin hemisferinin birbirlerinden çok farkl› fonksiyonlar ortaya koyabilmesi gerçe¤i oluflturur. Bu kavram, 1830’larda
Dax’›n sa¤ beden yar›lar› felçli hastalar›n gözlemlerinden yola ç›karak “beynin sol taraf›n›n hastal›¤›
konuflma kayb›na yol açma e¤ilimindedir” sözleriyle ortaya ç›km›fl ve 1860’larda Broca’n›n konuflma
kayb›na neden olan lezyonlar› sol hemisferde göstermesiyle desteklenmifltir. Wernicke ve Dejerine’nin anlama, okuma ve yazma bozukluklar›n›n
nedenlerini yine ayn› beyin yar›s› içinde bulmalar›yla bu düflünce kökleflmifl ve serebral dominans kavram›n›n ilk temel pratik görüntüsü ortaya ç›km›flt›r.
Uzun y›llar boyunca da bu kavramdan sâdece, beynin lisan fonksiyonlar›nda, bir hemisferin di¤er hemisfere k›yasla daha bask›n olmas› anlam› kastedilmifltir. Bu anlay›fl›n bir sonucu olarak da, beyin hemisferleri, dominan ve non-dominan olarak ikiye
ayr›lmaya bafllanm›flt›r. Bugün ise, yüksek serebral
fonksiyonlar›n bir bölümünün sol, di¤er bir bölümünün ise, sa¤ serebral hemisfer ile öncelikli olarak iliflki içinde bulundu¤u kabûl edilmektedir
(Tanr›da¤ 1994a, 1994b, Triggs ve Heilman 2001).
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SEREBRAL LATERALİZASYON
Bu kavram, beynin asimetrik fonksiyonlar›n›n
oluflmas›nda rol alan organik anlaml› tüm etkenleri ve mekanizmalar› içerir. Anatomik, embriyolojik, patolojik, kimyasal ve hormonal çal›flmalar ile
bu teori ve klinik örnekleri ortaya konabilmifltir.
‹nsan beyninde gözlenen asimetriler, makroskopik, yollarla ilgili ve sitoarflitektonik asimetrilerdir
(Steinmetz ve ark. 1991, Tanr›da¤ 1994a, 1994b,
Triggs ve Heilman 2001).
Neanderthal insan›n›n fosil kafataslar› üzerinde
silvian fissürlerin izlerine bak›ld›¤›nda, soldakinin
uzun ve gergin oluflu ayr›ca, sol oksipital ve sa¤
frontal loblar›n daha uzun olmalar› bu asimetriyi
destekleyen bulgulardan biridir. Broca, sol hemisferin, primer fissürlerinin, embriyolojik yaflam aflamas›ndan itibâren, sa¤ hemisferdekilere k›yasla,
daha erken geliflti¤ini belirtmifl, ayr›ca silvian fissür’ün ve insula’n›n sol hemisferdeki ortalama
uzunlu¤unun ve planum temporale’nin geniflli¤inin, sa¤ hemisferdeki bölümlere k›yasla daha fazla
oldu¤unu göstermifltir. Serebral kortekste nöronal
alanlar içinde hücre yap›lanmas›n›n yo¤unlu¤unu
karfl›laflt›rma çal›flmalar›nda sol ve sa¤ hemisferlerin homolog alanlar› aras›nda da asimetriler oldu¤unu göstermektedir. Sol hemisfer içinde üç ayr›
alanda sitoarflitektonik yap› sa¤dakine oranla daha
yo¤un bir yap›lanma göstermektedir. Her üç alan›n da lisan fonksiyonlar›n›n organize oldu¤u alanlar oldu¤u dikkat çekicidir. Yollarla ilgili asimetrilerin içinde, özellikle traktus kortikospinalis’le ilgili sol - sa¤ asimetrilerin varl›¤› gösterilmifltir. Sol
traktus kortikospinalis’in çaprazlaflan lif say›s›n›n
fazlal›¤›n› ve piramis’in sol bölümünün sa¤a oranla daha genifl oldu¤u ortaya konmufltur. Bu asimetrilerin varl›¤› sa¤ beden yar›s›n›n insanlar›n büyük
bir bölümünde sola oranla daha becerikli olmas›n›n bir alt yap›s› olarak yorumlanmaktad›r (Nathan ve ark. 1990, Tanr›da¤ 1994a, 1994b, White
ve ark. 1994, Foundas 1994, Triggs ve Heilman
2001).
Günümüzde ileri görüntüleme yöntemleri ile
sa¤ elini bask›n olarak kullanan kiflilerin büyük bir
k›sm›nda, sol oksipital ve sa¤ frontal loblar›n, homolog loblara k›yasla daha genifl olduklar› ortaya
konmufltur. Manyetik Rezonans Görüntüleme
(MRG) çal›flmalar›nda, sa¤ ve sol ellerini bask›n
olarak kullanan olgular›n büyük bir bölümünde
sol hemisferde frontal, parietal ve oksipital loblar›n genifllikleri sa¤ hemisfere k›yasla daha büyük
bulunurken, frontal lobun sa¤da, oksipital lobun
ise solda, ön-arka uzunluklar›n›n daha fazla olduk-
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dan (oturarak, ayakta veya yatarak gibi), yaz› yaz›lan yüzeye (hareketli, pürüzlü veya yumuflak yüzeyler gibi), yaz› enstrüman›ndan (kurflun kalem,
tükenmez kalem, keçeli kalem gibi), yaz› yazan kiflinin o anki ruhsal durumuna (heyecanl›, depresif
veya korkulu olmas› gibi), kullan›lan ilâçlardan
(nöroleptikler, sempatomimetikler ve hipnotikler
gibi) alkol, uyutucu-uyuflturucu-uyar›c› madde etkisine, fiziksel ve ruhsal hastal›klardan (demans,
flizofreni ve parkinson gibi) yafllanmaya kadar pek
çok faktör say›labilir (Robertson 1991, Wellingham-Jones 1991).
Adlî belge incelemesinde esas, inceleme konusu
yaz› veya imzan›n flüpheli kiflilerden hangisi taraf›ndan oluflturuldu¤unun cevapland›r›lmas›d›r. fiüpheli kiflilerin d›fllanmas›nda mevcut yaz›n›n sa¤ el veya sol el ile yaz›l›p yaz›lmad›¤›n›n belirlenebilmesi
oldukça önem tafl›maktad›r. Günümüze dek çok say›da araflt›rmac› sa¤ veya sol el ile yaz› karakteristikleri üzerine çal›flmalar yapm›fllard›r ve bu konuda
net kriterlere ulaflabildi¤ini söyleyen araflt›rmac›lar›n yan›nda, net bir sonuca var›lamayaca¤›n› belirten araflt›rmac›lar da bulunmaktad›r. Biz, bu yaz›m›zda, sa¤ veya sol el kullan›m›n›n nörofizyolojik
temellerini inceledik ve konunun adlî t›bbî yönden
önem tafl›yan noktalar› üzerinde de¤erlendirmelerde bulunduk (Erkul 1986, Huber 1999).
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lar›n› belirlenmifltir (Tanr›da¤ 1994a, 1994b, Foundas 1994, Triggs ve Heilman 2001).
Motor sistem asimetrisi, fizyolojik yöntemler
kullan›larak da gösterilmifltir. Transkranial manyetik stimülasyon (TMS) ile kortikal motor nöronlar›n uyar›ld›¤› çal›flmalarda, aktivasyon efli¤inde lateralize farkl›l›k gözlenmifltir; sa¤ elini kullananlarda aktivasyon efli¤i, sol elin aktivasyonu için gereken eflikten daha düflük bulunmufltur (Mac Donnell ve ark. 1991, Triggs ve ark 1994, Triggs ve Heilman 2001). Maymunlarda, intrakortikal mikrostimülasyon çal›flmalar›nda, mahâret gerektiren ifllerde el tercihine kontrlateral kortikal motor reprezantasyonun daha büyük oldu¤u gösterilmifltir.
TMS kullanarak, sa¤ ve sol ellilerde kortikal motor
reprezantasyonun haritas› ç›kar›ld›¤›nda da benzer asimetri gözlenmifltir. Ayr›ca TMS ile patolojik
sol ellilerde, sa¤lam hemisferde ipsilateral motor
fonksiyonun reorganizasyonun varl›¤› gösterilmifltir (Nudo ve ark. 1992, Wassermann ve ark. 1992,
Triggs ve ark. 1998, Triggs ve ark. 1999, Triggs ve
Heilman 2001).
Wada ve LeMay’›n fetus beyinlerinin haftalar
içindeki geliflimini inceleyen çal›flmalar›nda, asimetrilerin 30. haftadan itibâren belirginleflti¤i belirtilmektedir. Asimetrilerin daha çok sol hemisferle ilgili olmas›, eriflkinlerde lisanla ilgili serebral
dominans›n sol hemisferde yo¤unlaflmas›yla paralellik göstermektedir. Sol temporal lobun anatomik özelliklerinin sa¤a oranla daha geç belirginleflmesi ve sol planum temporale’nin daha genifl bulunmas› bu bölgenin ileride lisan›n organize olabilmesi için daha yavafl geliflti¤ini düflündürmektedir. Serebral asimetriler ve bunun do¤al sonucu
olarak ortaya ç›kan serebral dominans, bu verilerden dolay› genetik öncelikli bir geliflme olarak kabûl edilebilir (Tanr›da¤ 1994a, 1994b, Korkmaz
2000).
‹nsan d›fl›nda di¤er canl›larda da asimetrilerin
var oldu¤u gösterilmifltir. Beyin bölümleriyle ilgili
asimetriler evrim basama¤› yükseldikçe daha da
belirginleflmektedir. Geliflimsel ve anatomik asimetrilere ek olarak insan ve di¤er canl›lar›n beyinlerinde kimyasal ve farmakolojik asimetrilerin varl›¤›ndan da söz edilmektedir. Erkek ve difli bireyler do¤umlar›ndan sonra kastre edildiklerinde, her
iki cinste de kortikal kal›nl›k asimetrilerinin ortadan kalkt›¤› görülmüfltür. Testosteron reseptörlerinin her iki hemisfer korteksindeki da¤›l›mlar›n›n
incelendi¤i çal›flmalarda, sol hemisfer korteksinde
sa¤a oranla daha fazla say›da reseptörün varl›¤›
saptanm›fl ve testosteron reseptör yo¤unlu¤unun
serebral dominans›n ortaya ç›kmas›na yol açan et-
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kenlerden biri oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r. Erkeklerde sa¤ el ve sol hemisfer lateralizasyonlar›n›n
kad›nlara oranla daha belirgin oldu¤unu ispatlayan nöropsikolojik çal›flmalar, serebral korteksin
seks hormonlar› özellikle de testosteron beraberli¤inde flekillendi¤i kan›s›n› desteklemektedir (Tanr›da¤ 1994a, 1994b, Korkmaz 2000).
Bugünkü bilgilerimize göre lisan (konuflma, duyarak ve okuyarak anlama, tekrarlama, isimlendirme, yaz› yazma, say›sal hesap yapma ve okuma) ve
el becerisi daha çok sol hemisfer ile, dikkatin süreklili¤i ve da¤›l›m›, yap›land›rma, müzik ve emosyonel çeflitlili¤in ise daha çok sa¤ hemisfer ile iliflkili oldu¤u bilinmektedir. Serebral dominans sol
hemisferin lisan fonksiyonlar›ndaki dominans›yla
özdefltir. Bunun sonucu olarak, sol hemisfer hastal›¤› olanlarda lisan bozukluklar› gözlenirken, ayn›
duruma sa¤ hemisfer hastalar›nda ço¤unlukla rastlanmaz. Fakat bâz› sol hemisfer hastalar›nda lisan
bozukluklar›na rastlanmamas›, ayr›ca bâz› sa¤ hemisfer hastalar›nda lisan bozukluklar›na rastlanmas› serebral dominans›n daha genifl boyutlu olarak
araflt›r›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. Dominan hemisferle ilgili lezyonlar›n yerleflimleri incelendi¤inde
bunlar›n öncelikle frontal, temporal ve parietal
loblarda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Frontal lob
içindeki 44. alan lezyonlar› konuflman›n, temporal
lob içindeki 22. alan lezyonlar› anlaman›n ve parietal lob içindeki 39. alan lezyonlar›n›n ise okuma
ve yazman›n bozukluklar›na yol açan klâsik lezyon
lokalizasyonlar› olarak kabûl edilmifltir. Bu anatomik organizasyonun etkilenmesi çeflitli türden lisan bozukluklar› ile sonuçlan›r (Tanr›da¤ 1994a,
1994b).
El dominans› ile, hemisfer dominans› aras›nda,
direkt iliflki bulunmaktad›r. Sa¤ eli dominan olan
kiflilerde sol hemisfer dil için, sa¤ hemisfer, sözel
olmayan ifllevler için dominand›r. Sol eli dominan
olan kiflilerde ise bu durum, seyrek olarak ters, genellikle bilateral veya sa¤ eli dominan olan kiflilerde oldu¤u gibidir. Yap›lan çal›flmalarda ortak kabûl edilen görüfl, sa¤ el dominansl› popülasyonun
%99’unun lisan fonksiyonlar›n›n sol serebral hemisfer yoluyla ortaya konuldu¤udur. Sol elleri bask›n olan kiflilerde ise, bu çapraz iliflkinin büyük ölçüde bozuldu¤u, ancak yine de sol hemisfer önceli¤inin en az %70 oran›nda devam etti¤i belirtilmektedir. Sa¤ el dominans› olup da, yine sa¤ hemisfer lezyonlar› sonucu afazi oluflan gruplarda
ise, çapraz dominans ad› verilen durum söz konusudur. Lisan için el kullan›m bask›nl›¤› ile serebral
dominans aras›ndaki iliflkinin geliflimi konusundaki genel kan›, ikisinin bir bütünün parçalar› olarak
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EL DOMİNANSI
El fonksiyonlar›, lateralize fonksiyonlardan (el,
göz, ayak ve kulak ile ilgili fonksiyonlar) biri olup,
el dominans› kavram› ile, belirli ifllevler yap›l›rken
tercih edilen eli ifâde etmektedir. ‹nsanlarda vücut taraflar›n›n kullan›lma tercihi veya önceli¤inin
gözlemlerinde, Plato, taraf bildirmemekle birlikte
bu kullan›m›n varl›¤›n› do¤rulamakta ve çevresel
faktörlerle aç›klamaktad›r. Aristoteles ise, kullan›mda tercih edilen taraf›n sa¤ oldu¤unu ileri sürerek bunu do¤al ve karfl› konulmaz bir özellik olarak yorumlamaktad›r. El dominans›n›n ortaya ç›kmas› ile ilgili olarak, genetik ve sosyo-kültürel etmenlerin söz konusu oldu¤unu ileri süren çal›flmalar bulunmaktad›r. Bu faktörlerden genetik olan›
belirleyicidir. Bu iki etken, birbiri içerisine geçmifl
durumdad›r. Genetik etkenin en önemli göstergesi, aile bireyleri aras›nda, el kullan›m bask›nl›¤›n›n
yönü konusundaki e¤ilimlerdir. Bu konuyla ilgili
çal›flmalardan, anne ve babada, sa¤ el dominans›
mevcut ise, çocu¤un solak olma olas›l›¤› %9, ebeveynlerden birisinin sa¤, di¤erinin sol el dominans›na sâhip olmas› durumunda %19, ebeveynin her
ikisinin de sol el dominans›na sâhip olmas› durumunda ise, bu oran›n %26’ya yükseldi¤i gözlemlenmektedir. Genetik geçiflin bir di¤er göstergesi,
bu tür aileden geçifl özelli¤ine sâhip el bask›nl›¤›n›n yönü de¤ifltirilmeye çal›fl›ld›¤›nda (örne¤in sol
el ile yazan bir çocu¤un, sa¤ el ile yazmaya zorlanmas›) ortaya ö¤renme kusurlar›, e¤itim baflar›s›zl›klar› ve psikolojik sorunlar›n ç›kmas›d›r (Mc Manus ve Bryden 1992, Tanr›da¤ 1994a, 1994b,
Korkmaz 2000).
Maymun çal›flmalar›nda, sol ve sa¤ el kullanma
al›flkanl›¤› oranlar› yar› yar›ya eflit bulunmufltur. ‹nsanl›¤›n varoldu¤u dönemlerde de durumunun bu
flekilde oldu¤u, ancak evrimin ilerlemesi ile birlikte, varolufl için daha uygun oldu¤u düflünülen bugünkü duruma eriflildi¤i hipotezi, bilim çevrelerinde genel olarak kabûl görmektedir. Bafllang›ç dö-
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nemlerinde, eflit dominanstan sorumlu genin C
geni oldu¤u, sonralar› bu gene, sa¤ el dominans›n› sa¤layan yeni bir genin, D geninin efllendi¤i kabûl edilmektedir. Böylece DD genini tafl›yanlar
%100 sa¤ el dominans›na, DC genini tafl›yanlar
%75 sa¤ el - %25 sol el dominans›na, CC genini tafl›yanlar ise, %50 sa¤ el - %50 sol el dominans›na sâhip olmaktad›rlar. Annett’in gen teorisine göre
(1985), insanlarda sa¤ el dominans› için bir genin
bulundu¤u, kiflide e¤er bu gen yok ise, sa¤ veya
sol el dominans›n› flans veya çevresel koflullar ile
belirlendi¤i düflünülmektedir. Yine cinsiyet faktörüne dayal› olarak, el dominans›nda saptanan farkl›l›klar› aç›klamak için, el dominans› geninin, temelde otozomal oldu¤u, ancak X kromozomu üzerinde de bu genin aktive olmas›n› sa¤layan ikinci
bir genin bulundu¤u, e¤er böyle bir gen olmazsa,
dominans› sa¤layan genin aktive olamad›¤› iddia
edilmektedir (Korkmaz 2000).
Genetik etkilenmenin esas unsuru olan genler,
kimyasal reaksiyonlara gereksinim duyduklar› için
bu reaksiyonlar›n oluflumunu etkileyen bir dizi nongenetik faktör serebral lateralizasyonun belirlenmesinde rol sahibi olabilir. Bu faktörler aras›nda bas›nç, ›s›, pH, ›fl›k, gibi vücutta kimyasal madde prekürsörlerinin varl›¤›n› ve yo¤unlu¤unu de¤ifltirebilecek flartlar, ayr›ca stres ve yafl say›labilir. Sosyokültürel etkenler ve bask›lar tüm dünyada yayg›n
olarak görülmektedir. Ço¤u e¤itim kurumlar›nda,
sol el ile yaz› yazan çocuklar, kendilerini bask› alt›nda hissetmekte ve bu çocuklar›n bir bölümü, bu
bask›dan dolay›, sa¤ el ile yaz› yazmaya yönelmektedirler. Çevresel etkenler aras›nda, intrauterin pozisyonun, postnatal bafl duruflunun ve görsel deneyimin, taklit, gelenek ve e¤itimin, uygarl›¤›n sa¤ el
kullan›m›na uygun objeler üretmesinin ve cinsiyetin etkilerinin bulundu¤u da kabûl edilmektedir
(Tanr›da¤ 1994a, 1994b, Korkmaz 2000).
‹nsanlarda, el kullan›m dominans›na iliflkin ilk
belirtiler 1 yafl civar›nda ortaya ç›kmakta, 3 yafl civar›nda da dominans yerleflmektedir. Dominans›n
derecesi yafl›n ilerlemesi ile birlikte artmakta ve 89 yafllar›nda da kesin yerleflme oluflmaktad›r. Bugünkü bilgilerimiz ile, dominans›n, bu yafllarda
oluflmas›n›n sebebi, korpus kallozum miyelinizasyonunun bu yafllarda tamamlan›yor olmas›d›r.
Korpus kallozum’un fonksiyonel duruma geçmesi
ile, hemisferler aras›ndaki iliflkinin oluflmas› ve belirli fonksiyonlarda, hemisferlerin, birbiri üzerine
üstünlük sa¤lamas› mümkün olabilmektedir. El
bask›nl›¤›n› inceleyen çal›flmalarda, Subirana’n›n
verilerine göre, insanlar›n yaklafl›k %25’i kesin
sa¤, %40’› öncelikle sa¤, %25’i herhangi bir ele önyeni

ayn› hemisfer taraf›ndan ortaya konulduklar›d›r.
Özellikle konuflman›n gelifliminin el kullan›m becerisinin geliflimiyle yak›n iliflkisi vard›r. Serebral
dominans› etkileyen faktörler aras›nda, biyoloji,
cinsiyet, e¤itim ve çevre say›labilir. Serebral dominans sâdece yüksek serebral fonksiyonlar ile ilgili
olmay›p, bunlar›n d›fl›nda kalan motor fonksiyonlarda da söz konusudur. Burada bizim için en
önem tafl›yan konu, el kullan›m bask›nl›¤›d›r (Kawashima ve ark. 1993, Tanr›da¤ 1994a, 1994b, Joseph 1996, Korkmaz 2000, Triggs ve Heilman
2001).
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celik vermeden her iki ellerini eflit veya eflite yak›n
(ambidekstralite), %10’u ise öncelikle sol ellerini
bask›n olarak kullanmaktad›rlar. Kesin olarak sol
ellerini bask›n olarak kullananlar›n oran› ise, belirli bir yüzdeyle ifâde edilememektedir. Bir baflka
çal›flmada da, sa¤ el dominans›, genel olarak toplumun %85-90’›nda görülmektedir. Ancak, kar›fl›k
el dominans› olanlar da düflünüldü¤ünde, toplumda %66 sa¤ el, %30 her iki el, %4 ise sol el dominans› görülmektedir (Tanr›da¤ 1994a, 1994b,
Spreen ve ark.1995, Korkmaz 2000).
Ambidekstralite ve sol el kullan›m›n›n, baz›
çevresel sebepler ile desteklendi¤i, özellikle basketbol ve hentbol oynayanlarda, boks ve gürefl yapanlarda, heykeltrafllarda, cerrahlarda ve müzik
âleti çalanlarda, bu tip bir dominans›n, önemli
avantajlar sa¤lad›¤› düflünülmektedir. Sol el dominans›na sâhip olan annelerin, daha fazla oranda
sol el dominans›na sâhip çocuk sâhibi olma olas›l›klar› bulundu¤u ortaya konmufltur. Yine bilinen
bir durum da erkek çocuklarda, k›z çocuklar›na k›yasla daha fazla oranda sol el dominans›n›n bulundu¤udur. Annenin yafl›n›n 40’›n üzerinde olmas›
da, sol el dominans› s›kl›¤›n› iki kat artt›rmaktad›r.
Sol el dominans› ile bâz› geliflimsel bozukluklar›n
ve hastal›klar›n da iliflkili oldu¤u iddia edilmektedir. Örne¤in, epilepsisi olan kiflilerde ve mental
rötarde kiflilerde, okuma ve konuflma sorunlar›,
otizm, antisosyal davran›fl, ilâç-alkol kullan›m›,
anksiyete, uyku sorunlar›, oto-immün hastal›klar›,
geliflimsel ö¤renme bozukluklar›, çocukluk ça¤›
migreni, ayna hareketleri ve ayna yazarl›¤› olan kiflilerde sol el dominans› s›kl›¤› daha fazla bulunmufltur. Geschwind ve Galaburda, bu patolojik
durumlar›, normâl geliflim çizgisinden sapan ve
geciken bir serebral dominans modelinin normal
sonuçlar› olarak kabul etmektedirler (Tanr›da¤
1994a, 1994b, Korkmaz 2000).
Patolojik sol el dominans›, seyrek olarak görülmekte olan bir durum olup, erken yaflta geçirilmifl
(özellikle 2 yafl ve öncesi) hastal›klara ba¤l› oluflan
sol hemisfer lezyonlar›nda, normâlde sa¤ eli bask›n olacak kiflilerin sol elini bask›n hâle getirmeleridir. Genetik olarak, sol elini kullanmas› beklenen
bir kiflide, sa¤ hemisferde oluflan lezyonlar sebebi
ile, sa¤ elin kullan›lmas› da, yine, patolojik sa¤ el
dominans› durumunu oluflturmaktad›r. Patolojik
sol el dominans› tan›mlan›rken, sol hemisfer hasar›na iflaret eden, ek biliflsel bozulmalar›n gösterilmesi ve sa¤ hemihipoplazinin saptanmas› önemli
bir kan›t oluflturmaktad›r. Yine, sa¤-sol yönelimindeki bozukluklar, vücut imge bozukluklar›, görsel
alg›lamada sorunlar ve görsel motor yetilerde bo-
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zulmalar da ortaya ç›kan di¤er belirtiler aras›ndad›r (Orsini ve Satz 1986, Korkmaz 2000).
Sonuç olarak, el dominans›n›n yönünün, lisan
fonksiyonlar›nda, hangi hemisferin dominan oldu¤unun düflünülmesinde yard›mc› oldu¤u, bunun en
çok, sa¤ el-sol hemisfer çaprazl›¤› içinde, sa¤ ellerini dominan olarak kullanan grup için geçerli oldu¤u (%99), ancak bu grubun d›fl›na ç›k›ld›¤›nda bu
gerçe¤in, önemli de¤iflkenlikler gösterdi¤i ve sol el
bask›nl›¤› gösteren popülasyon için yaklafl›k olarak
1/3 oran›nda, sa¤ hemisfer dominans›n›n söz konusu oldu¤u, el dominans›n›n bir tarafa yönelik kesinli¤inin azalmas›yla birlikte, yâni di¤er elin de oldukça becerikli olarak kullan›labilmesi durumunda, lisan fonksiyonlar›n›n da tek yanl› olmaktan ç›karak
her iki hemisferi de ilgilendirdi¤i, bundan dolay›
da, bu tür kiflilerde, tek hemisferin lezyonu sonucu
geliflen afazilerin, daha h›zl› ve daha fazla düzelmesinin söz konusu oldu¤u söylenebilmektedir
(Triggs ve ark. 1997, Tanr›da¤ 1994a, 1994b).
EL DOMİNASININ ADLî BELGE
İNCELEMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ
El yaz›s› ve imza incelemelerinde mevcut örnekler çok say›da faktör yönünden de¤erlendirilmektedir. Bunlar aras›nda yaz›n›n yatay ve dikey
hatt›, harf konstrüksüyonlar›, harf boyutu, yaz› h›z›, harfler aras› mesafe, okunakl›l›k, imla özellikleri ve imza boyutu gibi çok say›da faktör bulunmaktad›r. Yap›lan de¤erlendirmede yazar taraf›ndan
fark edilebilen özellikler yan›nda, yazarca fark
edilmeyen ve al›fl›lm›fl özellikler de dikkate al›nmaktad›r. Mevcut yaz›n›n sa¤ el veya sol el ile oluflturuldu¤unun ortaya konulmas›na yönelik çok say›da çal›flma bulunmaktad›r (Alkan 1996, Huber
1999).
El yaz›s› ve imza incelemelerinde kesin kriterlerin objektif ve tekrarlanabilir olarak ortaya konamamas›, tüm dünyada çok s›k rastlanmakta olan,
mahkemelerde ayn› inceleme materyali ile farkl›
sonuçlara ulafl›labilmesi problemini getirmektedir. Objektif kriterler olmamas› sebebi ile belge incelemeciler tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde
de raporlar›nda esnek ifâdeler kullanmakta ve de¤erlendirmesinin tamamen kendi kanaâti oldu¤unu belirtmektedir. Ancak elbette bu da konuyu suistimal etmek isteyen incelemecilerin daha rahat
hareket edebilmesine olanak sa¤lamaktad›r (Alkan
1996, 1998a, 1998b).
Sol el yazarlar› sa¤ elle yazanlara göre kâ¤›d›,
yaz› enstrüman›n› ve vücudu daha de¤iflik flekillerde tutmaktad›rlar. Bu unsurlar oluflan yaz›n›n karakteristi¤inde de¤ifliklikler yaratmakta ve sol el-
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• Sol elle yazma daha yavafl olup, daha az süslüdür,
• Ka¤›t daha kirli ve yaz› daha da¤›n›kt›r,
• (h, b ve d) gibi harflerin yukar› k›s›mlar›nda sola e¤iklik,
• (g, p ve y) gibi harflerin afla¤› k›s›mlar›nda sa¤a
e¤iklik,
• Harflerin yönlerinde çeliflkiler,
• Mikroskop alt›nda yap›lan incelemelerde harflerin yukar› k›s›mlar›nda daha yo¤un, tersine
afla¤› k›s›mlarda daha az bask›,
• Yine mikroskop alt›nda yap›lan de¤erlendirmelerde harflerin sol k›s›mlar›nda normal göz ile
güç alg›lanan karbon birikimi yo¤unlu¤u,
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• (H, t ve f) gibi harflerin orta çizgilerinin soldan
sa¤a do¤ru inifl özelli¤i göstermesi,
• (i, j ve ü) gibi harflerde noktalamalarda sola
kayma,
• (o, ö ve a) gibi yuvarlak yap› içeren harf karakterlerinde solaklar daha s›kl›kla saat yönünde,
sa¤ elini kullananlar ise s›kl›kla saat yönünün
tersine harf oluflturmaktad›rlar. Bu konuda yap›lan bir çal›flmada solaklar›n %42’sinin saat yönünde hareket ederken, sa¤ elini kullananlar›n
%6’s› bu flekilde harf oluflturmufltur (Ellen
1989, Robertson 1991, Wellingham - Jones
1991, Hilton 1993, Huber 1999).
Yukar›da say›lan tüm bu faktörler yard›m› ile
inceleme konusu yaz› materyalinin sol veya sa¤ elle mi oluflturulmufl oldu¤u ortaya konmaya çal›fl›lmaktad›r.
SONUÇ
Adlî belge incelemesi flüpheli belgeler üzerinde incelemeler yapan bir çal›flma alan›d›r. Belge
incelemeciye flüpheli belgeler s›kl›kla mahkemelerden, polis veya jandarmadan, sigorta flirketleri
gibi pek çok ticarî kurulufltan ve taraf avukatlar›ndan gönderilmektedir. Belge incelemeci gönderilen bu dokümanlar üzerinde çeflitli incelemeler
yapmakta ve cevapland›r›lmas› veya ortaya ç›kart›lmas› istenen konular üzerinde görüfllerini sunmaktad›r. ‹nceleme konusu belgeler ço¤u olguda
el yaz›s› örnekleri de içermektedir. Bu konuda da
s›kl›kla mevcut yaz›n›n flüpheli flah›s taraf›ndan
oluflturulmufl olup olmad›¤›, bâzen de kim taraf›ndan oluflturulmufl oldu¤u gibi sorular sorulmaktad›r. Belge incelemeci çeflitli alanlardan bilgisini,
tecrübesini ve cihazlar›n› kullanarak bu tür sorular› cevapland›rmaya çal›flmaktad›r.
‹nceleme konusu yaz›n›n hangi el ile yaz›lm›fl
oldu¤unun ortaya konabilmesi flüpheli flahs›n
mevcut yaz›y› oluflturmufl olup olmad›¤› konusunda, ya da kim taraf›ndan oluflturulmufl oldu¤u konusunda çok önemli bir ipucu oluflturmaktad›r.
Bu husus belirlenebildikten sonra belge üzerinde
yap›lan çal›flmalar ve karfl›laflt›rmalar daha güvenle ortaya konabilmektedir. Tüm dünyada bu konuda çeflitli çal›flmalar olmakla birlikte, bugün için
sa¤ el yaz›s› - sol el yaz›s› kriterlerini kesin olarak
ortaya koydu¤u düflünülen bir çal›flma bulunmamaktad›r. Dile¤imiz, ülkemizde el yaz›s› ile ilgili
çal›flmalar›n daha s›kl›kla yap›lmas›d›r. Bu tür çal›flmalar multidisipliner bilgilerin bir araya getirilmesini gerektirece¤inden anlaml› ve genifl perspektifli çal›flma gruplar›n›n da oluflmas›na imkân
verecektir.
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sa¤ el yaz›s› ayr›m›n› yapabilmeyi olanakl› k›lmaktad›r. Sol elle yazanlarda kol ile vücut aras›nda iki
ana de¤iflik pozisyon söz konusudur. Bunlardan
birincisi dönük el olarak tan›mlanan pozisyondur.
Bu pozisyonda yazar kolunu sayfan›n yukar›s›ndan
afla¤›ya do¤ru getirmektedir. Ancak, el sayfan›n alt›na do¤ru olabilece¤i gibi, yukar›s›na do¤ru da
yerlefltirilebilmektedir. Her iki pozisyon da, kalemin vücuda dönük oldu¤u ve kalemin vücuttan
uza¤a dönük oldu¤u durumlar olarak kendi içerisinde iki tipe ayr›lmaktad›r. ‹kinci pozisyon ise
normâl el pozisyonu olarak adland›r›lmaktad›r. Bu
pozisyonda da kol sayfan›n alt taraf›ndan gelmektedir. Sol elini kullananlar›n da bu flekilde de¤iflik
pozisyonlarda yaz› yazmalar› oluflan yaz›n›n daha
da de¤iflebilmesine sebep olmaktad›r. Örne¤in dönük el pozisyonunda yazan solaklar›n yaz›y› daha
dikkatle ve daha yuvarlak biçimde oluflturduklar›
ortaya konmufltur (Huber 1999).
Sol elini kullanarak yaz› yazanlarda kâ¤›t pozisyonu da de¤ifliktir. Bunlar s›kl›k s›ras›na göre kâ¤›d›n soldan sa¤a do¤ru durdu¤u oblik pozisyon, ka¤›d›n vücuda dik oldu¤u pozisyon, kâ¤›d›n tamamen ters ancak vücuda yine dik oldu¤u pozisyon
ve kâ¤›d›n sa¤dan sola do¤ru durdu¤u oblik pozisyondur. Yine tesbit edilen di¤er önemli bir nokta,
sol el yazarlar›n›n sa¤ el yazarlar›na k›yasla kâ¤›d›
yazmayan elleri ile daha s›k› tuttuklar› ve ayr›ca kalemi tersine olarak e¤ik tutmalar›d›r. Yine sol el
yazarlar› kalemi de de¤iflik flekillerde kavrayabilmektedirler. Bunlar aras›nda 3 parmak kavrama
öne ç›kmaktad›r. ‹flte tüm bu de¤iflik durumlar yaz› oluflumunda kalem darbelerinin sa¤ el yazarlar›na göre farkl› oluflabilmesine olanak tan›maktad›r
(Kurtafl ve ark. 1993, Huber 1999).
Yap›lan çal›flmalar neticesinde ulafl›lan sonuçlara göre sol el yaz›s› sa¤ el yaz›s›ndan flu özellikler ile ayr›labilmektedir;
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