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ÖZET

Birden fazla yöntem kullan›larak gerçeklefltirilen intiharlar
için “kompleks intihar” veya “kombine intihar” terimi kullan›lmaktad›r. Yöntemlerden birinin yetersiz kalma ihtimaline
karfl› di¤er bir yöntemin efl zamanl› olarak kullan›lmas› “primer kompleks intihar” olarak tan›mlanmaktad›r.
Yirmi befl yafl›ndaki erkek olgu, bofl bir arazide elektrik dire¤inin tepesinde yanm›fl ve iki ucu asma kilitle birbirine ba¤lanm›fl bir zincirle as›l› bulunmufltur.
Ölü muayenesi ve otopside; kollar›n›n boksör pozisyonu alm›fl oldu¤u, boyunda yükselici yüzeyselleflici vas›fta her iki
mastoid bölgede sonlanan zincirle uyumlu telem izi, vücudun
tamam›na yak›n›nda, çevresinde yer yer demarkasyon hatt› izlenen 2. ve 3. derece yan›k saptand›. Boyunda hyoid kemik sa¤
boynuzunun ekimozlu k›r›k oldu¤u, sa¤ sternokleidomastoid
adalede 1x1 cm’lik ekimoz oldu¤u, 4. ve 5. servikal omur çevresinin ekimozlu oldu¤u tespit edildi.
Tüm adli t›bbi araflt›rmalar sonucunda ölüm fleklinin intihar
oldu¤una karar verilen as› ve kendini yakma kombinasyonlu
primer kompleks intihar olgusu, birbirini bütünleyen olay yeri,
ölü muayene ve otopsi bulgular› ile dikkat çekici bulunmufltur.
Anahtar kelimeler: Primer kompleks intihar, as›, kendini yakma

ilure of the first method. The synchronal use of a second method to prevent failure of the first method is defined as “primary complex suicide”.
Our case is a 25 year-old male who was found in an empty
field, on top of a lamppost, burned and was hanged with a chain, two ends locked with a padlock.
In his external examination and autopsy, his arms were in
boxer position, and there was a furrow slanting upward towards to both mastoid region compliant with the chain and
2nd and 3rd degree burns were on all of the body with partially observed demarcation zone. An ecchymosed fracture was
found at the right horn of hyoid bone. There was ecchymosis
on the right sternocleidomastoid muscle and around the 4th
and 5th cervical vertebrae.
It was decided that the case was primary complex suicide
with the combination of hanging and burning after all medicolegal investigations. The case was interesting with the combination of scene and autopsy findings.
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G‹R‹fi

Birden fazla yöntem kullan›larak gerçeklefltirilen intiharlar için “kompleks intihar” veya “kombine intihar”
terimi kullan›lmaktad›r. Yöntemlerden birinin yetersiz
kalma ihtimaline karfl› di¤er bir yöntemin efl zamanl› olarak kullan›lmas› “primer kompleks intihar”, seçilen yön-

SUMMARY

The terms ‘complex suicide’ or “combined suicide” are used
for the suicide performed by using more than one method of
suicide previously planned by the suicidal person to prevent fa-
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temin baflar›s›z kalmas›, yavafl çal›flmas› veya çok a¤r›l›
olmas› halinde ölümü h›zland›rmak amac›yla di¤er bir
yönteminin uygulanmas› ise “sekonder kompleks intihar” olarak adland›r›lmaktad›r (1-4).
Primer kompleks intiharlarda s›kl›kla; ilaç içimi, as›,
ateflli silah yaralanmas›, yüksekten atlama gibi yöntemlerden ikisinin kombine edildi¤i, iki silah›n ayn› anda
atefllenmesi, di¤er yöntemlerle kombine olarak kendini
yakma giriflimlerinin ise nadir olarak görüldü¤ü bildirilmektedir (1,4).
Bu çal›flmada, tüm adli t›bbi araflt›rmalar sonucunda
ölüm fleklinin intihar oldu¤una karar verilen as› ve kendini yakma kombinasyonlu primer kompleks intihar olgusu, birbirini bütünleyen olay yeri, ölü muayene ve
otopsi bulgular› ile sunulmaya de¤er bulunmufltur.

Resim 1. Olay yeri genel görünümü
de; “benim gibi birisi böyle bir otelde kalacak param hiçbir zaman olmad›, bu yüzden sizin halinize gülüyorum,
teflekkürler” ifadesinin bulundu¤u bir not saptan›yor.
Olay yeri incelemesinden sonra yap›lan ölü muayenesi ve otopside;
Kollar›n›n boksör pozisyonu alm›fl oldu¤u, ölü lekelerinin ayak bile¤i seviyesinden afla¤›da geliflmeye bafllad›¤›, boyunda tiroid kartilaj üzerinden her iki yana yükselip yüzeyselleflerek her iki mastoid ç›k›nt› arkas›nda sonlanan zincirle uyumlu telem izi tespit edildi.
Kafada saçl› derinin büyük oranda sa¤lam kald›¤› ve
yo¤un isle kapl› oldu¤u, boyunda telem bölgesinin, s›rtta interskapular bölgenin, lumbal bölgede vertebral kolon hatt›n›n ve her iki aya¤›n sa¤lam kald›¤›, di¤er vücut
bölgelerinde yer yer karbonizasyon derecesinde yan›k
oldu¤u saptand›. Yan›klar çevresinde yer yer demarkasyon hatt› izlendi.
‹ç muayenede; saçl› deri alt›, beyin, beyincik yüzey ve
kesitleri soluk, bulundu. Kalp yüzeyinde yayg›n noktavi
kanamalar izlendi. Akci¤er kesitlerinden bol miktarda
kanl› köpüklü s›v› geldi¤i saptand›.
Boyunda hyoid kemik sa¤ boynuzunun ekimozlu k›r›k oldu¤u, sa¤ sternokleidomastoid adalede 1x1 cm’lik
ekimoz oldu¤u, 4. ve 5. servikal omur çevresinin ekimozlu oldu¤u tespit edildi. Otopsi s›ras›nda toksikolojik
ve histopatolojik inceleme için örnek al›nmad›.
Olay yerinden elde edilen el yaz›s› metinlerin, otelden
elde edilen anket formundaki el yaz›s› ile yaz›lm›fl isim,
numara ve yaz›lar›n adli belge incelenmesi sonucunda;
belirtilen el yaz›lar›n›n ayn› (tek bir) flah›s eli mahsulü olduklar› tespit edilmifltir.
Yap›lan DNA analizi sonucunda, olay yerinden elde edilen sigara izmariti üzerindeki tükürü¤ün, maktulden al›nan kan örne¤i ile ayn› genotipte oldu¤u tespit edilmifltir.

OLGU

Babas› ve di¤er kardeflleri ile ayn› fabrikada çal›fl›rken
iflten ç›kar›lan, ailesi ile ayn› evde yaflayan 25 yafl›ndaki
bekâr erke¤in, ilimize gelerek lüks bir otelde konaklad›¤› ö¤renilmifltir. Olgu, geliflinin beflinci gününde, bofl bir
arazide, uzun süredir kullan›lmayan ve elektrik telleri
bulunmayan 7 metre yükseklikteki elektrik dire¤inin tepesinde, iki ucu asma kilitle birbirine ba¤lanm›fl bir zincirle s›rt› dire¤e dönük olarak as›l› bulunmufltur (Resim
1). Olay yeri incelemesinde, vücudun ve elbiselerin büyük bir k›sm› yanm›fl izlendi. (Resim 1,2). As› vas›tas›
zincir üzerinde s›ral› olarak dizilmifl çok say›da delikli jeton, metal para, anahtar ve kola kutusu açma halkalar›
saptand› (Resim 3).
Dire¤in alt›nda ve orta bofllu¤unda bulunan iki adet
cam viski fliflesinden birinin içinden rulo yap›lm›fl, internette tan›flt›¤› bir k›z arkadafl› ile karfl›l›kl› telefon mesajlar›n›n saati saatine kaydedildi¤i 9 adet bloknot yapra¤›
ç›kar›lm›flt›r (Resim 4). Direk etraf›nda 1.5 m çapl› alanda, bir adet çakmak, yan›nda 2 adet metal para, üzerinde
“sentetik tiner” yaz›s› bulunan plastik kutu, aralar›nda 1
adet sigara izmariti bulunan iki adet siyah poflet, üzerinde numaralar yaz›l› kâ¤›tlar, nüfus cüzdan› fotokopisi ile
sürücü belgesi, kifliye ait iki vesikal›k foto¤raf bulunmufltur. Dire¤in alt ucunda yerden 30 cm yükseklikte kaz›narak yaz›lm›fl “ROSE” ibaresi tespit edilmifltir.
Arazide, tespit edilen ayakkab› izinin kiflinin ayakkab›s› ile uyumlu oldu¤u saptanm›fl olup dikkat çeken tekerlek izine rastlanmam›flt›r.
fiahs›n kalm›fl oldu¤u otel odas›nda yap›lan inceleme76
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Resim 3. As› vas›tas› zincir üzerinde metal para, anahtar
ve kola kutusu açma halkalar›

içeren intihar yöntemleri ile kombine edilmektedir. Bu
olgular›n ço¤unlukla genç, orta yafll› erkekler oldu¤u bilinmektedir (1,5). 24 yafl›ndaki erkek olgumuz, yafl, cinsiyet ve kullanm›fl oldu¤u intihar yöntemi kombinasyonu
aç›s›ndan literatürle benzerlik göstermektedir.
Kompleks intihar olgular›n›n adli t›bbi de¤erlendirmesinde, yaralar›n vital reaksiyonlar›, ölüm sebebi ve ölüm
flekline yönelik sorular›n cevaplanmas› gerekmektedir
(6,7). Olgumuzda; ölü muayenesi ve otopside tespit edilen demarkasyon hatt› ve boyun yumuflak dokular›ndaki ekimoz, hyoid kemikteki ekimozlu k›r›k; yan›k ve
as›n›n kifli canl› iken meydana geldi¤ini gösteren vital reaksiyonlar olarak de¤erlendirilmifltir.
Ölüm araflt›rmalar›nda karfl›lafl›lan en önemli sorunlardan birisi olay›n flekline yönelik intihar, cinayet ya da
kaza ihtimallerinin de¤erlendirilmesidir. Zehirlenme ve
suda bo¤ulma olgular› ile olay yerinde intihar notu ve giriflimin istemli yap›ld›¤›n› gösteren delillerin bulunmad›¤› durumlarda ölüm fleklini saptaman›n daha zor oldu¤u
bildirilmektedir (8–16). Gençleri intihara yönelten nedenler olarak ebeveyn-çocuk çat›flmalar›, anne ve baban›n çocuklar›n› yeterince gözlemleyememesi, okul baflar›s›zl›klar›, baflar›s›z aflk iliflkileri, ifl doyumu eksiklikleri, ifl bulma sorunu, para veya ifl kayb›, evlilik problemleri say›lmaktad›r ( 17–21). Oysa kompleks intihar gibi
farkl› yaralanma paternlerinin birlikte de¤erlendirilmesini zorunlu k›lan ölüm olaylar›nda, ölüm fleklinin intihar oldu¤u sonucuna ancak olay›n istemli ve kendi kendine yap›ld›¤›n›n tespiti ile var›labilir. Rosenberg ve ark.
intihar›n tespitine yönelik objektif, ifllevsel kriterler belirlemifllerdir. Otopside elde edilen bulgular, toksikolojik araflt›rmalar, psikiyatrik kan›tlar ve adli tahkikat bulgular› giriflimin kendi kendine yap›ld›¤›n› gösterebilir.
Di¤er taraftan; ciddi depresyon veya mental hastal›k, ki-

Resim 2. Cesedin direkteki pozisyonu, kollarda boksör
manzaras›, genifl yan›k alanlar›

Ceset üzerindeki elbiselerin yanm›fl ve yanmam›fl bölgelerinden al›nan örneklerin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle incelenmesi sonucunda, örnekler üzerinde, yang›n bafllat›c› olarak kullan›lan petrol türevi yan›c› ve parlay›c› madde kal›nt›lar› tespit edilmemifltir.
Vücudunun tamam›na yak›n›nda ikinci-üçüncü derece
alev yan›¤›, boyun yumuflak dokular›nda ekimoz ve
hyoid kemikte ekimozlu k›r›k saptanan kiflinin as›ya
ba¤l› mekanik asfiksi ve yan›k ve sonucu öldü¤ü sonucuna var›lm›flt›r.
Olay yeri bulgular›, olay yerinden elde edilen delillerin analizi ve otopsi bulgular› birlikte de¤erlendirildi¤inde olay›n fleklinin intihar oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.

TARTIfiMA VE SONUÇ

Kompleks intiharlar›n otopsi yap›lan intihar olgular›
içindeki oran› %1.5–5.6 olarak bildirilmektedir (1).
Kompleks intiharlarda, kendini yakma genellikle as›, yüksekten atlama, kesikler, ateflli silah yaralanmas› gibi fliddet
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nun DNA analizi ile tespit edilmesi, olay yerinde elektrik
dire¤ine kaz›nan izler, baflka ayak izi ve tekerlek izi bulunmamas› olay s›ras›nda kiflinin yaln›z oldu¤unu ve olay
yerinde bir süre zaman geçirdi¤ini düflündürmektedir.
Ceset üzerindeki elbiselerden al›nan örneklerin fiziksel
ve kimyasal yöntemlerle incelenmesi sonucunda, örnekler
üzerinde, yang›n bafllat›c› olarak kullan›lan petrol türevi
yan›c› ve parlay›c› madde kal›nt›lar› tespit edilmemesi,
olay yerinde bulunan ve olayda h›zland›r›c› olarak kullan›ld›¤› düflünülen tinerin uçucu yap›s› ile aç›klanabilir.
Olgunun yerleflim yerinden uzakta bofl bir araziyi tercih etmesi, yanma s›ras›nda kopma olas›l›¤› bulunmayan
kal›n bir zinciri as› vas›tas› olarak seçmesi ve dü¤ümün
aç›lma ihtimaline karfl› zinciri asma kilit ile ba¤lamas› kiflinin, kurtulma olas›l›¤›na karfl› ald›¤› önlemler ve kararl›l›¤›n›n göstergesi olarak de¤erlendirilmifltir.
Kiflinin cinayet bulgular›n›n gizlenmesi amac›yla yak›lmas› ihtimali, yan›k kombinasyonlu primer kompleks intihar olgular›nda mutlaka de¤erlendirilmelidir. Olgumuzda, bu de¤erlendirmeye katk› sa¤layacak toksikolojik ve
histopatolojik inceleme yap›lmam›fl olsa da, otopsi s›ras›nda ölüm sebebini aç›klayacak ek travmatik bulgular›n
saptanmay›fl›, as› ve yan›¤›n kifli canl› iken meydana geldi¤ini gösteren vital reaksiyonlar, olay yeri bulgular› ve
olay yeri incelemesi s›ras›nda elde edilen delillerin analiz
sonuçlar›, kiflinin as›ya ba¤l› mekanik asfiksi ve yan›k sonucu öldü¤ünü destekler nitelikte bulunmufltur.
Bu olgu sunumu nadir görülen kompleks intihar olgular›na multidisipliner yaklafl›m›n önemine iflaret etmektedir. Ölüm sebebi kadar ölüm fleklinin de do¤ru tespit
edilmesi, gerek ölenin yak›nlar›, gerekse sigorta ve emeklilik ifllemleri aç›s›ndan de¤er tafl›yacak, topluma yönelik
sa¤l›k politikalar› gelifltirilmesine katk› sa¤layacakt›r.

Resim 4. Dire¤in alt›nda bulunan 2 adet cam flifle ile fliflelerin
birinden ç›kar›lan rulo yap›lm›fl 9 sayfal›k nottan bir ifade
flinin kendini öldürece¤ine dair aç›k ya da imal› ifadeler,
ölme arzusu ve emosyonel streslerin d›fla vurumu, ölüm
hakk›nda bilgi toplama, kurtulma olas›l›¤›na karfl› önlem
alma, önceki intihar tehdit ya da giriflimleri, stres dolu
olaylar veya önemli kay›plar, çaresizlik ifadeleri, veda
deyimleri, intihar giriflimin istemli yap›ld›¤›na dair yans›malar olarak kabul edilmektedir (22).
Kendini yakarak intihar eden olgular›n t›bbi özgeçmifllerinde genellikle psikiyatrik bozukluklar›n yüksek
oranda görüldü¤ü bildirilmektedir (1,23). Her ne kadar
olgumuzun ve ailesinin farkl› bir ilde ikamet ediyor olmas› nedeniyle soruflturma sürecine katk› sa¤layacak psikolojik otopsi de¤erlendirmesi yap›lamam›fl olsa da; iflsiz
ve paras›z kalma, internette buldu¤u “chat aflk›” ile yaflad›¤› baflar›s›z iliflki, telefon mesajlar›na yans›yan umutsuzluk, kendini ifade etme güçlü¤ü, çaresizlik ve sevdi¤ini kaybetme korkusu, otel odas›na b›rak›lan not, Rosenberg ve arkadafllar›n›n tan›mlad›¤› ifllevsel kriterler aç›s›ndan eylemin kendi kendine yap›ld›¤›na iflaret eden
emosyonel stresin kayna¤› ve delilleri olarak de¤erlendirilebilir (22).
Olay yerinde bulunan sigaray› kendisinin içmifl oldu¤u-
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