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ÖZET

‹ki kiflinin birlikte intihar› veya bir kiflinin cinayet iflledikten
sonra intihar etmesi “ikili ölüm” olarak tan›mlanmaktad›r. ‹ki
kiflinin birlikte intihar›, cinayet-intihar fleklindeki ikili ölümlere
nazaran oldukça nadirdir. Yüksekten atlayarak birlikte intihar
ise çok seyrek görülen bir durumdur. Bu çal›flmada, Eskiflehir’de
yüksekten atlayarak intihar fleklindeki bir ikili ölüm olgusu, seyrek görülmesi nedeniyle sunulmaya de¤er bulunmufltur.
Anahtar kelimeler: ‹ntihar, ikili ölüm, yüksekten atlama

SUMMARY

Double suicide pact or suicides of the perpetrator following
homicide (homicide-suicide) were described as dyadic death.
Double suicide is very rarely than homicide-suicide. In addition, double suicides by falling from high are seen extremely rarely. In this study, a double suicide by fall from height in Eskiflehir is presented because that these kinds of deaths are seen
very rarely..
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G‹R‹fi

Cinayeti iflledikten sonra failin kendini öldürmesi
ve/veya iki kiflinin birlikte intihar› ikili ölüm olarak adland›r›lmaktad›r. ‹kili ölümler karfl›m›za daha çok cinayet-intihar fleklinde ç›kmaktad›r (1-3). Cinayeti takiben
intihar fleklindeki ikili ölümler, genellikle aile içerisinde
ve en s›k ateflli silah yaralanmas› fleklinde gerçekleflir. Failler s›kl›kla erkek ve yafllar› 40-50 aras›ndad›r. ‹kili

ölümlerin nedenleri aras›nda, aile içi iliflkilerin bozulmas›, ak›l hastal›klar›, fiziksel hastal›klar, maddi s›k›nt›lar
yer almaktad›r (4).

‹ki kiflinin birlikte intihar etti¤i olaylar nadirdir. ‹ki ki-

flinin birlikte intihar etti¤i olgularda, iliflkilerinde sorun

yaflayan çiftlerin ilk s›ray› ald›¤›, kiflilerin daha önce bir

anlaflma yapt›klar› ve birbirlerine söz verdikleri bildiril-

mifltir (5). Olgu, yasak aflk yaflad›¤› düflünülen çiftin yüksekten atlamak suretiyle birlikte intihar›n› içermektedir.

Nadir görülen bir durum olmas› ve yap›lan literatür taramas›nda yüksekten atlayarak birlikte intihar fleklinde

ikili ölüm olgusuna rastlanmam›fl olmas› nedeniyle sunuyla de¤er bulunmufltur.
OLGU

23 yafl›nda evli kad›nla, 24 yafl›nda efli d›fl›ndaki baflka

bir erke¤in birlikte yüksekten atlayarak intihar› fleklindeki “ikili ölüm” olgusudur.

Adli tahkikat›ndan edinilen bilgilere göre; olay günü

saat 11.00 s›ralar›nda, bir apartman›n 8. kat›ndaki bir
balkondan bir erkek ve bir kad›n›n birlikte atlad›¤›n›n

mahalle sakinlerince görüldü¤ü, kad›n›n annesinin, k›z›-

n›n efliyle bir probleminin olmad›¤›n›, 1 ayl›k hamile oldu¤unu, psikolojik problemleri olup daha önce 10 kez
intihar girifliminde bulundu¤unu, ayn› olayda ölen di¤er
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erkekle niçin birlikte bulundu¤unu bilmedi¤ini ifade etti¤i, ölenlerin balkonundan atlad›klar› evin, ölen erke¤in
kardefline ait bofl ev olup, ölenin evin anahtar›n› malzeme tafl›mak bahanesiyle kardeflinden ald›¤› anlafl›lm›flt›r.
Olgular 23 yafl›nda evli kad›n ve 24 yafl›nda erkek olup
kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetlerin yap›lan otopsilerinde;
• Kad›n cesedinde;
D›fl muayenede. 20-25 yafllar›nda, 50-55 kg a¤›rl›¤›nda,
160 cm. boyunda, bu¤day tenli, aç›k kahverengi gözlü,
koyu kumral saçl›, siyah kafl ve kirpikli, yüzünde yayg›n
çilleri olan, her iki kula¤›nda küpe delikleri olan cesette
ölü morluklar›n›n s›rtüstü yatar pozisyonda beklenen
yerlerde geliflti¤i, ölü kat›l›¤›n›n henüz geliflmemifl oldu¤u görüldü. Boynun sol yan›nda ve sol kulak alt›nda 5x5
cm.’lik s›yr›k ve ekimotik alan, sol supraklavikuler bölgede 3x3 cm.’lik s›yr›k ve ekimotik alan, sa¤ ve sol el s›rtlar›nda ve dirsek iç k›s›mlar›nda i¤ne pikür izleri, gö¤sünde defibrilatör izleri oldu¤u, sol alt 2 kostan›n k›r›k
olarak palpe edildi¤i, sa¤ spina iliaka anterior superior
üzerinde birbirine paralel iki s›ral› 8x3 cm. ebad›nda kiremit k›rm›z›s› renginde aral›kl› olarak seyreden s›yr›klar›n oldu¤u, sa¤ ayak bile¤i iç-üst k›s›mda ayak bile¤inin
5 cm. yukar›s›nda 4x2 cm.’lik içinden kemik dokusunun
ç›kt›¤›, künt özellikli kanamal› aç›k yaran›n oldu¤u, sa¤
tibia alt uçta aç›k k›r›k oldu¤u, sol tibia–fibula ve sol femurun k›r›k olarak palpe edildi¤i, sol d›fl malleol d›fl-üst
k›sm›nda, ayak bile¤inin 3 cm. üstünde 3x1 cm.’lik ve
1x1 cm.’lik künt travmatik yaralar, sol gluteal bölgeden
sol femur orta k›sm›na kadar uzanan yayg›n koyu-mor
renkli ekimoz, sa¤ gluteal bölgeden sa¤ diz arkas›na kadar yayg›n ekimoz ve sol gluteal bölgede 1,5x0,5 cm.’lik
s›yr›k mevcut oldu¤u görüldü.
‹ç Muayenede: Bafl aç›ld›. Kafatas› kemikleri ve her iki
temporal kas grubu sa¤lam olarak de¤erlendirildi. Beyin beyincik ç›kar›ld›. Beyin yüzey ve kesitlerinde özellik görülmedi. Beyinci¤in oksipital beyin bölgesine bakan k›sm›nda yer yer subaraknoid kanama görüldü. Gö¤üs aç›ld›. Sol hemitoraksta 2. kostada k›r›k izlendi. Her iki akci¤er ellemekle yumuflak k›vamda olup, yüzeylerinde lob
aralar›nda daha belirgin olan y›rt›klar mevcut oldu¤u, kesitlerinde sol akci¤erde daha belirgin olmak üzere doku
içi kanamalar› oldu¤u, sol akci¤er yüzeyinde Paltof lekesi tarz›nda kanamalar mevcut oldu¤u, sa¤ akci¤er kollabe
ve hiler bölgesinde hematom mevcut oldu¤u görüldü.
Gö¤üs sol bofllu¤undan 800 cc. kan boflalt›ld›. Torakal

omurlar›n gö¤üs bofllu¤una bakan yüzlerindeki yumuflak
dokularda hematom oldu¤u görüldü. Kar›n bofllu¤undan
800 cc. kan boflalt›ld›. Karaci¤erde genifl ve yayg›n parçalanma tarz›nda, karaci¤eri boydan boya kateden y›rt›klar
mevcuttu. Dalak arka ve ön yüzünde yayg›n y›rt›klar
mevcut olup, hilus ve çevresindeki yumuflak dokular›n
kanamal› oldu¤u görüldü. Sa¤ ve sol yayg›n retroperitoneal kanama mevcuttu. Solda 1x1 cm. çap›nda ve sa¤da
0,5x0,5 cm. çap›nda iki adet bilateral paraovarian kist
gözlendi. Sol overde 2,5x2,5 cm. çapl› kesiti sar› renkli, s›n›rlar› belirgin, damarlanmas› olan kitle (lipom?) mevcuttu. Uterus miyometriumun kal›nlaflm›fl oldu¤u, içinde
1x1 cm. çap›nda gebelik materyali oldu¤u gözlenmifltir.
Ölenden al›nm›fl olan kanda yap›lan postmortem BetaHCG düzeyi yüksek bulunmufltur. Ayr›ca histopatolojik
incelemede, uterus fundusu ve komflu yan duvar›nda sekretuar tipte endometrium, erken dönemde koryon villus
yap›lar›ndan oluflan plasental doku izlenmifltir.
Kesin ölüm nedeninin, genel vücut travmas›na ba¤l› iç
organ yaralanmas› ve iç kanama oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.
• Erkek cesedinde;
D›fl muayenede: 25–30 yafllar›nda, 70-75 kg a¤›rl›¤›nda,
170 cm. boyunda, sünnetli erkek cesedinde ölü morluklar›n›n s›rtüstü yatar pozisyonda beklenen yerlerde geliflti¤i, ölü kat›l›¤›n›n henüz geliflmedi¤i görüldü. Sa¤ frontalde sa¤ kafl›n 1 cm üzerinde 1x0,5 cm ebad›nda mor
renkte ekimoz, sol frontalde sol kafl›n 4 cm üzerinde
2x1,5 cm ebad›nda, s›yr›k, frontal sa¤da 2x0,5 cm ebad›nda ekimoz, a¤›z ve burunda kurumufl kan bakiyeleri
mevcut, sa¤ göz kapa¤› sa¤ tarafta, hilal fleklinde 3x0,5
cm’lik ekimoz, burun kemeri üzerinde 2x1,5 cm’lik s›yr›k, boyun sa¤ tarafta sa¤ omuz iç k›sm› ve sa¤ koltuk alt› bölgesinde yayg›n s›yr›klar, palpasyonla sa¤ kostalarda
yayg›n k›r›k hissi, s›rt›n sa¤ yan›nda 10 x 10 cm ebad›nda aç›k mor renkli ekimoz, sol dirsek büklümünde 2x1,5
cm.’lik künt travmatik yara, sa¤ gluteus d›fl k›sm›nda 3x1
cm.’lik s›yr›k ve etraf›nda muhtelif ebatta s›yr›klar, sa¤
kalça d›fl k›s›mdan bafllay›p sa¤ ayak bile¤ine kadar uzanan aralar› salim doku ihtiva eden yayg›n ekimozlu alan,
sol bacak iç k›s›mdan bafllay›p afla¤› do¤ru ayn› istikamette devam eden yayg›n ekimoz, sa¤ ayak d›fl malleolde 6x6 cm’lik ekimoz mevcut oldu¤u görüldü.
‹ç muayenede: Bafl aç›ld›. Saçl› deri alt›nda seyrek noktavi kanamalar oldu¤u görüldü. Her iki temporal kas
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grubu, kafatas› kemikleri, beyin ve beyincik yüzey ve
kesitleri ile kafa taban›nda patolojik özellik görülmedi.
Gö¤üs aç›ld›. Sa¤ 1. kostadan 10. kostaya kadar tüm kostalar›n parasternal hattan k›r›k olduklar›, k›r›k çevrelerinin kanamal› oldu¤u görüldü. Ayr›ca sa¤ 1. ve 2. kostan›n midklavikular hattan, sa¤ 4. ve 5. kostan›n midskapular hattan da k›r›k olduklar›, sol kostalar›n 1. den 7.
ye kadar parasternal bölgeden orta skapular hatta do¤ru
k›r›lm›fl olduklar›, k›r›k çevrelerinin kanamal› oldu¤u
görüldü. Sa¤ akci¤er serbest, sol akci¤er elle güçlükle ayr›labilecek derecede gö¤üs duvar›na yap›fl›k olup sa¤ akci¤er lob aralar›nda derin y›rt›k ve çevrelerinin kanamal› oldu¤u, kesitlerinde doku içi kanama oldu¤u görüldü.
Sol akci¤er lob aralar›n›n kanamal› görünümde oldu¤u,
kesitlerinde üst lobta doku içine kanama ve alt lobun
kollabe oldu¤u görüldü. Aort çevresi ve mediasten yumuflak dokular›n›n yayg›n kanamal› oldu¤u görüldü.
Toraks sa¤ bofllu¤undan 500 cc. kan boflalt›ld›. Kalp kesitlerinde sa¤ ventrikül endokard›nda 1 cm. boyunda
y›rt›lma mevcuttu. Karaci¤er yüzeyinde sa¤ lobta çok say›da de¤iflen derinliklerde y›rt›k tarz›nda yaralanmalar
mevcut oldu¤u, her iki böbrek çevresindeki yumuflak
dokularda ve sa¤ sürrenalde kanama izlendi. Kesin ölüm
nedeninin, genel vücut travmas›na ba¤l› iç organ yaralanmas› ve iç kanama oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

TARTIfiMA VE SONUÇ

‹kili ölümlerin ço¤unlu¤u cinayet- intihar fleklinde
olup birlikte intihar fleklindeki ikili ölümler nadir görülmektedir (1-3). Ülkemizde bugüne kadar sunulmufl olan
14 ikili ölüm olgusunun 11’i cinayet-intihar fleklinde
iken sadece 3’ü birlikte intihar fleklindedir (1,3,6,7). Bunlarda da intihar yöntemi ikisinde as›, birinde ilaç alarak
intihar etme fleklindedir (3). Cinayet intihar fleklindeki
ikili ölüm kurbanlar›n›n %90’›nda genellikle ateflli silah
yaralanmas› fleklinde tek tip travmatik lezyon saptand›¤›, faillerin ço¤unlukla erkek oldu¤u, intihar ederken cinayet metodunu kulland›¤› bildirilmifltir (8).
Yüksekten atlayarak intihar fleklinde cereyan eden ikili ölümün kad›n taraf› evli olup efli d›fl›ndaki baflka bir
erkekle birlikte intihar› söz konusudur. Otopsi esnas›nda al›nan kandan yap›lan postmortem Beta-HCG tetkiki ve uterusun histopatolojik incelenmesi sonucu kiflinin
gebe oldu¤u saptanm›flt›r. Gebeli¤in evlilik içi mi yoksa
evlilik d›fl› m› cinsel iliflkiye ba¤l› oldu¤u bilinmemektedir. Evlilik d›fl› olsa bile olas› baba aday› da intihar etmifl

127

ve ölenlerin yak›nlar› taraf›ndan da herhangi bir inceleme talebi olmad›¤›ndan paternite tayini aç›s›ndan inceleme yap›lmam›flt›r. Di¤er yandan, bu olgu nedeniyle, erken dönem gebelik durumunun postmortem tan›s›nda,
postmortem biyokimyasal incelemenin, histopatolojik
incelemeye göre k›sa sürede sonuç vermesi durumunun
bir avantaj oldu¤u söylenilebilir.
‹kili ölüm olgular›n›n genellikle cinayet-intihar fleklinde oldu¤u, s›kl›kla ateflli silah kullan›ld›¤›, failler genellikle aile içinden ve erkek olup cinayetten hemen sonra
intihar ettikleri bilinmektedir (2-4,9-14). ‹ngiltere Wales’te sald›rganlar›n cinayeti iflledikten sonra intihar etme oran›n›n %5-10 aras›nda oldu¤u (8), Japonya’da ise
ikili ölümlerin tüm kurbanlar›n %27’sini oluflturdu¤u
belirtilmifltir (15).
Yap›lan çal›flmalarda, cinayet-intihar fleklindeki ikili
ölüm olgular›nda, en önemli sebebin iliflkilerin bozulmas›na ba¤l› olarak k›skançl›k ve intikam duygusu oldu¤u (4,8,15-17), faillerde ak›l hastal›klar›, flizofreni, depresyon gibi psikiyatrik hastal›klara s›k rastland›¤›, genellikle alkollü olduklar› ve e¤itim düzeylerinin düflük oldu¤u bildirilmifltir (4,9-12).
Kimi kez, kifliler intihar etmeden önce birden fazla kifliyi de¤iflik yöntemlerle öldürmektedir. Befl kiflinin ölümüyle sonuçlanan bir cinayet-intihar olgusunda, 45 yafl›ndaki erke¤in tart›flt›¤› eflini iple bo¤duktan sonra iki
k›z›n› b›çaklayarak öldürdü¤ü, bir gün sonra erkek kardeflini bafl›ndan tabancayla vurdu¤u, yengesini öldürmeye çal›flt›¤› ancak baflar›l› olamad›¤›, sonra ayn› tabancayla intihar etti¤i bildirilmifltir (1). Cinayet-intihar fleklindeki ikili ölümlerde, failin de ölmüfl olmas› nedeniyle
olay›n ayd›nlanmas›nda ve yarg›lama sürecinde problemlerle karfl›lafl›labilmektedir (17).
‹kili ölümler içinde “birlikte intihar” fleklindeki ölümlere seyrek olarak rastlanmaktad›r. Sunulan olgulardan,
birlikte intihar olgular›nda en fazla kullan›lan yöntemin
as› oldu¤u anlafl›lmaktad›r (3,18,19). Kanada’da yeni evli
çiftin as› yöntemiyle birlikte intihar amac›yla bir düzenek
kurdu¤u, birbirlerine ba¤l› flekilde kendilerini ast›klar› ve
birbirlerinin vücut a¤›rl›klar› ile öldükleri sunulmufltur
(18). 70 yafllar›nda yafll› bir çiftin yatak odalar›nda ölü bulunduklar›, yanlar›nda bir intihar notu ve sodyum siyanid
bulundu¤u, yap›lan otopsilerinde sodyum siyanid ile intihar ettiklerinin anlafl›ld›¤› bir olgu sunulmufltur (20).
‹ntihar-intihar fleklindeki ikili ölüm olgular›nda, kurbanlar›n genellikle birbirlerine söz verdikleri ve bir inti-
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har mektubu b›rakt›klar› bildirilmifltir. ‹ntihar antlaflmas› daha çok psikiyatrik hastal›¤› olan kad›nlar aras›nda
görülmektedir (5, 19, 20). Birbirlerine intihar için söz veren kifliler genellikle ayn› yerde ve ayni flekilde intihar etmektedirler (21).
Birlikte intihar edenlerin genellikle duygusal iliflkileri
ç›kmaza giren çiftler, alkol ve uyuflturucu ba¤›ml›lar›,
yafll›lar, psikiyatrik hastal›¤› olanlar oldu¤u belirlenmifltir (5).Yafll› insanlarda, ölüm korkusunun, psikiyatrik
veya bedensel hastal›klar›n ve maddi s›k›nt›lar›n birlikte
intiharda rolü oldu¤u belirtilmifltir (16,20). Depresif bozukluk tan›lar› alm›fl yafll› bir çiftin, kendileri için ölümün yaflamdan daha iyi olaca¤›n› anlatt›klar› bir mektup
b›rak›p, intihar ettikleri bir olgu sunulmufltur (22). Kanada’da as› yöntemiyle birlikte intihar eden yeni evli bir
çiftin ikisinin de özgeçmiflinde psikiyatrik hastal›k öyküsünün oldu¤u anlafl›lm›flt›r (23). Ayn› flekilde fianl›urfa’da birbirlerine söz verip intihar eden 3 k›z kardeflin
de, ailelerinde, psikiyatrik hastal›k öyküsü oldu¤u saptanm›flt›r (24). Almanya’da birlikte intihar eden iki gencin intihar anlaflmas›n› internet üzerinden yapt›klar› anlafl›lm›flt›r (25).
Olguda yüksekten atlayarak birlikte intihar ilgi çekici
bulunmufltur. Yüksekten atlamak suretiyle cinayet-intihar fleklindeki ikili ölümlere rastlanmakla birlikte (26),
ikili intihar olgusu tespit edilememifltir.
‹kili intihar olgular›nda geride intihar mektubu b›rak›lmam›flsa, yarg›lama sürecinde olay›n ayd›nlanmas›
güçleflmektedir. ‹kili intihar olgular›nda, kiflilerin son
psikiyatrik muayeneleri, alkol kullan›p kullanmad›klar›
ve sosyal iliflkileri araflt›r›lmal›d›r (27). Olgumuzda da yasak aflk yaflad›klar› düflünülen 23 yafl›ndaki evli kad›n ile
24 yafl›ndaki erke¤in, el ele tutuflarak yüksekten atlamalar›, kad›n›n 1 ayl›k hamile oldu¤unun anlafl›lmas›, çiftin
iliflkilerinin ç›kmaza girdi¤i ve hamileli¤in bu erkekten
olma ihtimalini düflündürmektedir. Olgumuzda ölen
kad›n›n annesinin verdi¤i ifadeden, k›z›n›n psikolojik
bozukluklar› oldu¤u, daha önce 10 kez intihar teflebbüsünde bulundu¤u anlafl›lm›flt›r.
Özellikle olay yeri incelemeleri ve olay›n adli tahkikat› oldukça ayd›nlat›c› bilgiler verebilir. Sunulan ikili
ölüm olgusunun taraflar›na yap›lan otopsi ifllemi esnas›nda toksikolojik ve patolojik incelemeler için örnek al›n›p
gerekli incelemeler yap›lmam›flt›r. Halbuki, tüm olgularda oldu¤u gibi, bu olgularda da olayda ya da ölümde toksik madde, alkol, uyutucu-uyuflturucu ve benzeri madde

etkisi olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› önemlidir. Periferde
yap›lan otopsilerde al›nan örnekler üzerinde yap›lacak
incelemelerin yerel düzeyde yap›lamamas›, belli merkezlere gönderilerek yapt›r›lan inceleme sonuçlar›n›n zaman almas› ve yarg› mensuplar›n›n yarg›lama sürecini
bir an önce tamamlamak istemeleri gibi birçok faktörün
etkisi olsa bile, sunulan olgulara ait toksikolojik incelemelerin yap›lmam›fl/yapt›r›lmam›fl olmas› bir eksiklik
olarak de¤erlendirilmifltir.
Nedeni ve sonuçlar› çok çeflitlilik gösteren ikili ölüm
olgular›nda, olay›n ayd›nlanmas› için dikkatli bir inceleme ve soruflturma flartt›r.
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