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YÖNÜNDEN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT
OF FAMILY MEDICINE
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Özet

Summary

Bu çal›ﬂma, Manisa yöresinde kan yak›n› evliliklerinin oran›n› ve
akrabal›k derecesi ile akraba evlili¤inin; canl› do¤um, ölü do¤um,
çocuk ölümü, spontan abortus, ikiz do¤um ve kal›tsal hastal›klar
üzerindeki etkilerini ortaya koymak amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zdaki araﬂt›rma grubu 1665 aileden (kar›-koca) oluﬂmaktad›r. Ailelere anket yöntemi uygulanm›ﬂ olup, yap›lan de¤erlendirmenin sonucunda Manisa merkez ilçe ve yöresinde akraba evlili¤i oran›
%11.35, ortalama soyluluk kat say›s›: 0.0053774 olarak bulunmuﬂtur. Akraba evlili¤i yapan çiftlerin %67.7’sinin 1. ye¤en,
%32.3’ünün di¤er ye¤en evlili¤i yapt›¤› belirlenmiﬂtir. Akraba evlili¤inin, ailelerde, erken yaﬂ (0-12 ay) çocuk ölümlerini (p<0.0001),
spontan abortusu (p<0.0001), ölü do¤umu (p<0.0001), çocuklarda
ya da ailede görülen kal›tsal hastal›klar› (p<0.01), olgular›n anne babalar› aras›ndaki akraba evlili¤i oran›n› (p<0.0001) ve ailedeki (kar›-koca d›ﬂ›nda) baﬂka akraba evliliklerinin oran›n› artt›rd›¤›
(p<0.0001), buna karﬂ›l›k ikiz do¤umlar üzerine etkili olmad›¤› gözlenmiﬂtir (p>0.05).

This study was performed to show the rate and types of consanguineous marriages and its effects on live birth, still birth, child death, spontaneous abortion, twin birth, and hereditary diseases in the
region of Manisa in Turkey. 1665 families were involved in this research. All families were given a questionnaire. The rate of consanguineous marriages in the region of Manisa was found to be 11.35%
and the mean coefficient of inbreeding was 0.0053774. In our study,
67.7% of all consanguineous marriages were first cousin marriages
and 32.3% were other cousins. It was observed that consanguineous
marriage increased the number of early age child death (p<0.0001),
spontaneous abortion (P<0.0001) still birth (p<0.0001) hereditary
diseases in children or family (p<0.01), the consanguinity rate
between the parents (p<0.0001) and the consanguinity rate of the
other members of the family (except husband and wife), (p<0.0001);
however, it had no effect on twin births (p>0.05).
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Giriﬂ
oplumda, evlilik yapan eﬂlerin ortak bir atalar›
varsa (büyükanne-büyükbaba ya da daha uzak akraba), bu eﬂlerin yapt›¤› evlili¤e “akraba evlili¤i”
denir.1-3 Akraba evlili¤i, kan yak›n› evlilik ya da kandaﬂ
evlilik; s›kl›¤› de¤iﬂmekle birlikte hemen her ülke ya da
toplumda oldukça s›k görülen bir evlenme türüdür. Akraba evlili¤i, resesif nitelikli mutant genleri taﬂ›yan bireyleri yan yana getirme özelli¤i nedeniyle risklidir.
Çünkü, akraba bireyler aras›nda, ortak genlerin bulunma
olas›l›¤›, toplumdaki orana göre daha yüksek olmaktad›r.
E¤er ailede, istenmeyen niteliklerin ya da hastal›klar›n
oluﬂmas›na neden olan bir gen varsa ve kar›-koca da ya-
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k›n akraba ise, bunlar›n heterozigot olma ﬂanslar› genel
topluma göre oldukça yüksektir. Yine, akraba evliliklerinin, X’e ba¤l› kal›tsal hastal›klar ile multifaktöriyel nitelikli hastal›klar›n toplumdaki s›kl›¤›n› artt›r›c› yönde
etki gösterdi¤i bilinmektedir.
Türkiye’de akraba evlili¤i denince ye¤en evlilikleri
anlaﬂ›l›r. Amca, day› ya da hala, teyze ile bunlar›n kardeﬂ
çocuklar› aras›ndaki akrabal›¤a yar›m ye¤en, ayr› ayr›,
yani yabanc› kimselerle evlilik yapm›ﬂ kardeﬂ çocuklar›
aras›ndaki akrabal›¤a birinci ye¤en, birisiyle bunun birinci ye¤en çocuklar› aras›ndaki akrabal›¤a birbuçuk ye¤en, yabanc› kimselerle evlilik yapm›ﬂ birinci ye¤en çocuklar› aras›ndaki akrabal›¤a ikinci ye¤en evlili¤i denilmektedir.1-7
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Akraba evlili¤ine iliﬂkin kimi hesaplamalarda yer
alan bireysel soyluluk katsay›s› “F” simgesi ile gösterilirken, ortalama soyluluk katsay›s› ise “a” simgesi ile
gösterilmektedir. Ortalama soyluluk katsay›s› (a): “Gözlenen tüm evliliklerin toplam say›s›na ba¤l›, bireysel
soyluluk katsay›s›na göre araﬂt›rma toplumundaki tüm
akraba evliliklerinin a¤›rl›kl› ortalamas›” olarak tan›mlan›r.2
Aile hekimi bilindi¤i gibi, kiﬂinin ilk baﬂvurdu¤u hekim olup birinci basamakta, yaln›zca tedavi edici de¤il
ayn› zamanda koruyucu sa¤l›k hizmetinden de sorumludur. Akraba evlilikleri de aile hekimli¤inin do¤al ilgi alan› içindedir. Evlenmeye karar vermiﬂ çiftlere veya ailelere, sa¤l›kl› birey ve kuﬂaklar oluﬂturmak aç›s›ndan genetik dan›ﬂmanl›k hizmeti verilmesi, aile hekiminin koruyucu hekimlik görevleri aras›nda yer almaktad›r. Aile
hekimi, kiﬂileri, akraba evlili¤i yap›lmas› durumunda,
çekirdek aile ya da Kinredi (Kinred: Anne, baba çocuklar ile tüm akrabalar› içine alan geniﬂ anlamdaki aileye
verilen add›r) ortaya ç›kabilecek kal›tsal hastal›klar›n bir
sonraki kuﬂa¤a geçiﬂi hakk›nda bilgilendirerek, onlara
sa¤l›kl› karar vermede yard›mc› olmak durumundad›r.
Böylece, kan yak›n› evlili¤inin yolaçt›¤› ileride oluﬂabilecek baz› hastal›klar›n önlenmesi mümkün olabilecektir. Aile hekimi, bu hastal›klar›n önlenmesinde, Genetik,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ve Çocuk Sa¤l›¤› Hastal›klar› uzmanlar›yla iﬂbirli¤i yapar.
Bu çal›ﬂma, Manisa il merkezi ve çevresindeki kan
yak›n› evliliklerinin oran›n› ve akrabal›k derecesi ile akraba evlili¤inin canl› do¤um, ölü do¤um, çocuk ölümü,
spontan abortus, ikiz do¤um ve kal›tsal hastal›klar üzerine olan etkilerinin ortaya konulmas› ve bunun aile hekimli¤i yönünden de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, Manisa’daki akraba evlili¤i oran›n› belirleyerek hem Türkiye genelinde akraba evlili¤i ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalara katk›da bulunulmas› amaçlanm›ﬂ
hem de konumun aile hekimli¤i aç›s›ndan ele al›nmas›
gerekti¤ine dikkat çekilmiﬂtir.

Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂma, Manisa il merkezi ile merkeze ba¤l› 23
köyü kapsamaktad›r. Çal›ﬂmadaki araﬂt›rma grubu popülasyonu, Manisa ili Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne ba¤l› merkez
ve çevre sa¤l›k ocaklar›na çeﬂitli nedenlerle baﬂvuran,
SSK Manisa Hastanesi Poliklinikleri ve Celal Bayar
Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik laboratuvar›na
gelen toplam 1665 aileden oluﬂmuﬂtur. Ailelere anket
uygulanm›ﬂ, bu yöntemle elde edilen bilgiler de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Anketler, ilgili kurumlarda çal›ﬂan
hekimler taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r. Elde edilen verilerin
de¤erlendirilmesinde Ki-Kare ve Tek Yönlü Varyans
Analizi kullan›lm›ﬂ ve ortalama soyluluk katsay›s›n›n hesaplanmas›nda aﬂa¤›daki formülden yararlan›lm›ﬂt›r.
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a= 1/N x ∑ (F x n)
a: Ortalama soyluluk katsay›s›
N: Gözlenen toplam evlilik say›s›
F: Bireysel soyluluk katsay›s›
n: Herhangi bir derecedeki akraba evliliklerinin say›s›n› göstermektedir.2

Bulgular
Akraba evlili¤inin Manisa il merkezindeki s›kl›¤› ile
aile hekimli¤i yönünden de¤erlendirilmesini içeren bu
çal›ﬂmada toplam 1665 aile incelenmiﬂtir. ‹ncelenen bu
ailelerden elde edilen verilerin de¤erlendirilmesi sonucunda Manisa merkez ilçe ve yöresinde akraba evlili¤i
oran› %11.35 olarak bulunmuﬂtur (Tablo 1). Ortalama
soyluluk katsay›s› ise 0.0053774 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Akraba evlili¤i yapan çiftlerin %67.7’sinin birinci ye¤en, %32.3’ünün di¤er ye¤en evlili¤i yapt›¤› görülmüﬂtür.
Tablo 1
Akraba evlilikleri oran›
Gruplar

Say›

%*

Akraba evlili€i olan

189

11.35

Akraba evlili€i olmayan

1479

88.65

Toplam

1665

100.0

* Tablolardaki tüm yüzdeler sütun yüzdesidir.

Araﬂt›rma grubundaki bireylerin evlenme yaﬂlar› ile
ilgili bulgular Tablo 2’de verilmiﬂtir; Tabloda da görüldü¤ü gibi akraba evlili¤i yapan erkeklerde ve kad›nlarda
evlenme yaﬂ›, akraba evlili¤i yapmayanlara göre daha
düﬂüktür ve gruplar aras›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml›d›r (F: 134.13, p<0.0001).
Tablo 2
Araﬂt›rma grubundaki bireylerin ortalama evlenme yaﬂlar›
Gruplar

Erkek

Kad›n

Akraba evlili€i yapan*

21.99±0.43

18.04±0.32

Akraba evlili€i yapmayan*

24.50±0.16

20.80±0.15

* Akraba evlili€i yapan kad›nlarda, en düﬂük evlenme yaﬂ› 10, erkeklerde ise 13,
akraba evlili€i yapmayan kad›nlarda ve erkeklerde en düﬂük evlenme yaﬂ› 11
olarak bulunmuﬂtur. F: 134.13 p<0.0001 (Tüm tablo için tek yönlü varyans analizi ANOVO- uyguland›).

Yap›lan çal›ﬂmada, toplam canl› do¤um say›s›na göre ölen çocuklar›n oran› incelendi¤inde, akraba olanlarda
ölen çocuk oran›n›n %10.6, akraba olmayanlarda ise
%1.2 düzeyinde bulundu¤u gözlenmiﬂtir. Bu oranlar aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
fark bulunmuﬂtur (p<0.0001, Tablo 3). Araﬂt›rmam›zda,
toplam canl› do¤umlara göre ikiz do¤umlar›n oran› da
incelenmiﬂtir. Yap›lan bu de¤erlendirmenin sonucunda,
akraba evlili¤i yapan bireylerde ikiz do¤umlar›n oran›
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Tablo 3
Toplam canl› do¤um say›s›na göre ölen çocuklar›n oran›
Akrabal›k Durumu

Canl› Çocuk

Ölen Çocuk

Toplam

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Akraba olan
Akraba olmayan

557
16575

89.4
98.8

66
202

10.6
1.2

623 100.0
16777 100.0

Toplam

15132

98.5

268

1.5

17400 100.0

Yap›lan bu incelemenin sonunda, akraba evlili¤i yapan bireylerin yak›nlar›nda “baﬂka akraba evlili¤i yapanlar›n oran›” %53.4 dolay›nda iken, akraba olmayan bireylerin yak›nlar› aras›nda ayn› oran›n %14.6 oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Bu bulgulara göre, kinredde yer alan akraba evlilikleri, yeni yap›lacak akraba evliliklerini artt›r›c›
bir faktördür (p<0.0001).

x2= 343.08, p<0.0001

%0.16 iken, akraba olmayanlarda bu oran %0.08 olarak
bulunmuﬂ ve bu iki oran aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunamam›ﬂt›r (p>0.05).
Çal›ﬂmam›zda, toplam canl› ve ölü do¤umlara göre
spontan abortus oran›n›n incelemesinde, akraba evliliklerinde, spontan abortus oran› %9.3 iken, akraba olmayan
çiftlerde ayn› oran %1.7 olarak bulunmuﬂtur. ‹ki grup aras›ndaki fark anlaml›d›r (p<0.0001, Tablo 4). Tablo 5’e bak›ld›¤›nda toplam canl› do¤umlara göre ölü do¤umlar›n
oran›n›n, akraba evlili¤i yapanlarda %3.3, akraba olmayan
grupta ise %0.3 dolay›nda oldu¤u görülmektedir. Buna
göre, akraba evlili¤i, ölü do¤um oran›n› artt›r›rken, toplam
canl› do¤um oran›n› düﬂürmektedir (p<0.0001).

Tablo 6
Çocuklarda ya da ailede görülen kal›tsal hastal›klar›n da¤›l›m›
Gruplar

Kal›tsal hastal›k
görülen

Kal›tsal hastal›k
görülmeyen

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Akraba olan
Akraba olmayan

21
48

3.3
0.3

179
1452

94.7
98.4

189
1476

100.0
100.0

Toplam

69

0.4

1631

98.0

1665

100.0

x2=

9.493, p<0.01

Tablo 7
Araﬂt›rma populasyonundaki olgular›n anne babalar›
aras›ndaki akrabal›k oran›
Gruplar

Eﬂler

Tablo 4
Toplam canl› ve ölü do¤umlara göre spontan abortus oran›
Akrabal›k
Durumu

Abortus

Toplam canl› ve ölü do€umlar

Toplam

Say›

%

Say›

%

%

Akraba olan
Akraba olmayan

93
289

9.3
1.7

644
16532

90.7
98.3

710 100.0
17121 100.0

Toplam

355

2.0

174476

98.0

17831 100.0

Say›

x2= 198.33, p<0.0001

Ölü do€um

Toplam canl› do€um

Anne-Baba
aras›nda akraba
evlili€i olan

Anne-Baba
aras›nda akraba
evlili€i olmayan

Toplam

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Akraba evlili€i

E

53

28.0

136

72.0

189

100.0

yapm›ﬂ olanlar

K

44

23.3

145

76.7

189

100.0

Akraba evlili€i

K

81

5.5

1395

94.5

1476

100.0

yapmam›ﬂ olanlar

E

86

5.8

1390

94.2

1476

100.0

264

7.9

3066

92.1

3330

100.0

Toplam
*x2=

186.76, p<0.0001 (Tüm tablo için)

**x2= 112.15, p<0.0001 (Akraba evlili€i yapm›ﬂ olan kad›nlarla, akraba evlili€i
yapmam›ﬂ olan kad›nlar karﬂ›laﬂt›r›ld›€›nda)

Tablo 5
Toplam canl› do¤umlara göre ölü do¤umlar›n oran›
Akrabal›k
Durumu

Toplam

***x2= 68.504, p<0.001 (Akraba evlili€i yapm›ﬂ olan erkeklerle, akraba evlili€i
yapmam›ﬂ olan erkekler karﬂ›laﬂt›r›ld›€›nda)

Toplam

Say›

%

Say›

%

Akraba olan
Akraba olmayan

21
48

3.3
0.3

623
16777

96.7
99.7

644 100.0
16825 100.0

Tart›ﬂma

Toplam

69

0.4

17400

99.6

17469 100.0

Manisa il merkezi ve çevresinde akraba evliliklerinin
s›kl›¤› ile bunun aile hekimli¤i yönünden de¤erlendirilmesini içeren bu çal›ﬂmada akraba evlili¤i oran› %11.35
olarak bulunmuﬂtur (Tablo 1). Di¤er araﬂt›r›c›lar taraf›ndan yap›lan ayn› yöndeki çal›ﬂmalarda, bu oran, Baﬂaran’›n, 1969-1983 y›llar› aras›nda Ankara, Diyarbak›r ve
Eskiﬂehir illerinde gerçekleﬂtirdi¤i toplam 26420 aileyi
kapsayan çal›ﬂmalar›nda s›ras›yla; %28.04, %35.02,
%16.32 bulunmuﬂ8 yine Baﬂaran ve ark.’n›n 1970-1987
y›llar›n› kapsayan benzer bir araﬂt›rmas›nda, ortalama
akraba evlili¤i oran› %21.21 olarak bildirilmiﬂtir.9 Ökten
ve Elbistan’›n 1990’da Samsun’da yapt›klar› ayn› yöndeki çal›ﬂmada %26.9610, Kalyoncu’nun 1980’de ‹stanbul
ve Rize’nin birer köyünde 100’er aileyi içeren araﬂt›rma-

x2=

Say›

%

198.33, p<0.0001

Toplam 1665 aileyi içeren bu çal›ﬂmada, kal›tsal hastal›klar›n akraba evlili¤i yapan bireylerin, çocuklar›nda
ya da ailelerinde kal›tsal hastal›k görülme oran› yüksek
ve fark› istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p<0.1,
Tablo 6). Tablo 7’ye bakt›¤›m›zda akraba evlili¤i yapan
kiﬂilerin anne babalar› aras›ndaki akraba evlili¤i oran›n›n
di¤er gruba göre daha yüksek oldu¤unu görmekteyiz.
Her iki oran aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark vard›r (p<0.0001). Bu oran anne baba aras›nda yap›lan akraba evliliklerinin, bu ailelerin çocuklar›n› akraba evlili¤ine yönlendirici etkisi oldu¤u izlenimini vermektedir.
210

Özcan F. Manisa Yönesinde Akraba Evlilikleri ve Bunun Aile Hekimli¤i Yönünden De¤erlendirilmesi

s›nda ayn› oran %47 dir.3 Di¤er taraftan, Tunçbilek ve
Koç’un yapt›¤› bir baﬂka çal›ﬂmada ise bu oran›n Bat›
Anadolu’da %12.8 oldu¤u bildirilmiﬂtir.11 ﬁayl› ve
ark.’n›n Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencilerinde yapt›¤› 1986 ve 1989 y›llar›n› kapsayan bir di¤er çal›ﬂmada bu oran %6.59 bulunmuﬂtur.12 Kaplano¤lu ve
Paydak’›n 1989’da Konya’da yapt›¤› ayn› yöndeki çal›ﬂmada, akraba evlili¤i oran›, %23.3 olarak belirtilmiﬂtir.13
Tümerdem ve ark.’n›n 1989’da, ‹stanbul’da, gecekondu
yerleﬂimli 4240 aile aras›nda yapt›¤› araﬂt›rmada ise, akraba evlili¤i oran›, %15.45 bulunmuﬂtur.14
Yap›lan tüm bu çal›ﬂmalardan elde edilen bulgulara
göre, akraba evlili¤i oran›, bölgeler aras›nda farkl›l›k
göstermektedir. Ülkemizde do¤udan bat›ya do¤ru gelindi¤inde akraba evlili¤i oran›n›n düﬂtü¤ünü görmekteyiz.
Bizim bulgular›m›zda, akraba evlili¤i oran›n›n, Tunçbilek ve Koç’un 1988 verilerine göre Bat› Anadolu’ya iliﬂkin bulduklar› orandan daha düﬂük oldu¤u görülmektedir. Bu sonuca göre akraba evlili¤i oran›n›n giderek azald›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bununla beraber, yukar›da verilen
bulgulara göre ülkemizde akraba evlili¤i olgusu apaç›k
bir gerçektir. Bu evlilik türünün, otozomal resesif nitelikli hastal›klar baﬂta olmak üzere, X’e ba¤l› hastal›klar
ile, multifaktöryel kal›t›ml› hastal›klar›n toplumdaki insidans›n› art›r›c› yönde rolü oldu¤u bilinmektedir. Bu
bulgular, bize aile hekimi olarak, akraba evliliklerinin
yak›n takibe al›nmas› gerekti¤ini göstermektedir. Burada
aile hekimine düﬂen görev, bireylere sa¤l›kl› çocuk sahibi olabilmeleri için, gerekli t›bbi bilgi ve yard›m›n verilmesidir.
Öte yandan, di¤er ülkelerde yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde; Ürdün’de yap›lan bir araﬂt›rmada, akraba evlili¤i oran› %63.77,15 yine Pakistan’da gerçekleﬂtirilen
bir di¤er çal›ﬂmada bu oran %46 bulunmuﬂtur.16 Bat› Avrupada ve ABD’de akraba evlili¤i oranlar›n›n (izole toplumlar hariç tutulmak kayd›yla), %1’lerin alt›nda oldu¤u
bilinmektedir.8
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda bildirilen en düﬂük
oran (ﬁayl› ve ark.’n›n Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencilerinde yapt›¤› çal›ﬂma hariç tutulursa) bizim
çal›ﬂmam›zda elde edilen orand›r. Biz bu sonucu, Manisa’n›n sosyo-kültürel düzey aç›s›ndan göreceli olarak
Türkiye’nin en iyi bölgelerinden birisi olmas›na ba¤l›yoruz.
Çal›ﬂmam›zda, akraba evliliklerinin, %67.7’sinin birinci ye¤en evlili¤i, %32.3’ünün ise di¤er ye¤en evlili¤i
oldu¤unu görüyoruz. Di¤er araﬂt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalarda bu oranlar; Baﬂaran’›n 1969-1983 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmada, birinci ye¤en evlili¤i %37.8, di¤er ye¤en evlilikleri oran› ise %62.2 olarak bulunmuﬂtur.8 Yine Tümerdem ve ark.’n›n yapm›ﬂ
oldu¤u çal›ﬂmada, birinci ye¤en akraba evlili¤i oran›,
%78.93, di¤er ye¤en akraba evlili¤i oran› ise %21.07
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olarak bildirilmiﬂtir.14 Kalyoncu’nun çal›ﬂmas›nda ise birinci ye¤en evlili¤i oran› %45.42, di¤er ye¤en evlili¤i
oran› ise %54.58 olarak belirtilmiﬂtir.3
Öte yandan yurt d›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalarda, Ürdün’de birinci ye¤en evlili¤i oran› %58.5, di¤er ye¤en
evlili¤i oran› %41.5,15 Pakistan’da yap›lan bir çal›ﬂmada
ise birinci ye¤en evlilik oran› %33 olarak bulunmuﬂtur.16
Yukar›da verilen bu bulgulara göre, çal›ﬂmam›zda elde
edilen oranlar, Tümerdem ve ark.’n›n elde etti¤i oranlara paralellik gösterirken di¤er çal›ﬂmalardan farkl›l›k
göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda, toplam canl› do¤um say›s›na göre
ölen çocuklar›n oran› incelendi¤inde, akraba evlili¤i yapan ailelerde, ölen çocuk oran›, akraba olmayan ailelere
göre daha yüksek bulunmuﬂtur. Baﬂaran’›n çal›ﬂmas›nda
toplam canl› do¤umlara göre toplam ölen çocuk oran›,
akraba evlili¤i yapanlarda, %25.12, akraba evlili¤i yapmayanlarda ise % 25.43 olarak bulunmuﬂtur.8 Kalyoncu’nun araﬂt›rmas›nda ise, ayn› oran akraba evlili¤i yapan grupta %46, akraba olmayanlarda ise %12 olarak
bildirilmiﬂtir.3 Bu verilere göre, akraba evlili¤i, ölen çocuk oran›n› art›rmaktad›r.
Toplam canl› do¤unlara göre ikiz do¤umlar›n oran›
incelendi¤inde, akraba evlili¤i, ikiz do¤um oran›n› etkiler yönde bulunmam›ﬂt›r (p>0.05).
Araﬂt›rmam›zdaki toplam canl› ve ölü do¤umlara göre spontan abortus oran›na bakt›¤›m›zda, akraba olan
grupta spontan abortus oran› %9.3 iken akraba olmayan
grupta ise, ayn› oran›, %1.7 olarak görmekteyiz (Tablo
4). Baﬂaran’›n çal›ﬂmas›nda ayn› oran, akraba evlili¤i yapanlarda %7.35, akraba evlili¤i yapmayanlarda ise
%3.31 olarak bildirilmiﬂtir.8 Baﬂaran’›n bulgular›nda da
görüldü¤ü gibi, bizim bulgular›m›zda, akraba evlili¤i yapan ailelerde spontan abortus oran› yüksek bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zdaki toplam canl› do¤umlara göre ölü do¤um oran› incelendi¤inde, ölü do¤um oran›, akraba evlili¤i yapanlarda %3.3 ve akraba olmayan grupta %0.3 dolay›nda bulunmuﬂtur. Sonuç olarak, gruplar aras›nda
önemli düzeyde istatistiksel fark gözlenmiﬂtir
(p<0.00001, Tablo 5). Bizim çal›ﬂmam›zda, akraba evlili¤inin, ölü do¤um oran›n› art›r›rken toplam canl› do¤um
oran›n› düﬂürdü¤ü gözlenmiﬂtir. Baﬂaran’›n çal›ﬂmas›nda
ise bu oran, akraba evlili¤i yapanlarda %1.9, akraba evlili¤i yapmayanlarda ise %0.97 olarak bildirilmiﬂtir.8
Çocuklarda ya da ailede görülen kal›tsal hastal›klar›n
da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, bizim araﬂt›rmam›zda, akraba
evlili¤i yapan grupta, çocuklarda ya da ailede kal›tsal
hastal›k görülme oran› %5.3, akraba evlili¤i yapmayan
grupta ise %1.6 olarak bulunmuﬂtur. ‹ki grup aras›nda istatistiksel düzeyde önemli bir fark gözlenmiﬂtir (p<0.01,
Tablo 6). Bu sonuca göre, akraba evlili¤inin, ailede ya da
çocuklarda kal›tsal hastal›k görülme insidans›n› artt›rd›¤› görülmektedir.
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Çal›ﬂmam›zda, ailedeki (kar›-koca d›ﬂ›nda) baﬂka akraba evlili¤i yapanlar›n oran›na bak›ld›¤›nda ise, bu oran,
akraba evlili¤i olan grupta, akraba evlili¤i olmayan gruba göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuﬂtur
(p<0.0001). Bu bulgulara göre, kinredde yer alan akraba
evlilikleri, yeni yap›lacak akraba evliliklerini artt›r›c›
yönde bir faktör olarak gözlenmiﬂtir.

Kaynaklar

Araﬂt›rma popülasyonundaki olgular›n anne babalar›
aras›ndaki akrabal›k oran› incelendi¤inde, anne-baba
aras›nda akraba evlili¤i olanlar›n, akraba evlili¤i yapm›ﬂ
grupta, akraba evlili¤i yapmam›ﬂ gruba göre oransal olarak çok daha fazla oldu¤u görülmektedir ve gruplar aras›nda istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmuﬂtur. (p<0.0001, Tablo 7). Yine bu sonuçlara göre, annebaba aras›ndaki akraba evlili¤i, o ailenin çocuklar›n›n
ilerde yapaca¤› akraba evlili¤i insidans›n› artt›r›c› nitelikte görülmektedir.
Sonuç olarak, akraba evlili¤inin, hem bizim çal›ﬂmam›zda hem de di¤er çal›ﬂmalarda, otozomal resesif nitelikli hastal›klar›n toplumdaki oran›n› artt›rd›¤› tüm aç›kl›¤›yla ortadad›r. Akraba evlili¤inin, yukar›da belirtildi¤i gibi, ölen çocuk say›s›n›, spontan abortusu, ölü do¤um
insidans›n›, ailede görülen kal›tsal hastal›k oran›n› artt›rmas› nedeniyle, aile hekimleri, baﬂvuran evlenecek ya da
evli akraba bireylerin sa¤l›kl› çocuklara sahip olmalar›
için, öncelikle detayl› bir anamnez almal›d›r. Yeterli bilgiye ulaﬂ›ld›ktan sonra aileler yönlendirilmelidir. Özellikle, neonatalog, kad›n-do¤um ve genetik uzmanlar›n›n
da bulunaca¤› konseyler arac›l›¤›yla sa¤l›kl› do¤umlar›n
yap›lmas› için her türlü klinik ve labaratuvar dan›ﬂmanl›k hizmeti verilmelidir. Sa¤l›kl› bireylerin do¤mas›na ve
bu yolla da sa¤l›kl› bir toplum oluﬂturulmas›na katk›da
bulunmak, aile hekimlerinin görevleri aras›ndad›r. 14
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