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ÖZET
Kat�ller, kurbanlarını ortadan kaldırmak ya da 

tanınmalarını engellemek amacıyla zaman zaman cesed� 

yakmak, ıssız yerlere gömmek, den�ze ya da akarsuya 

atmak g�b� yöntemler uygulamaktadır. Bu tür olgularla 

karşılaşıldığında, ölümün üzer�nden ne kadar süre geçm�ş 

olursa olsun, çok d�kkatl� ve ayrıntılı b�r otops� yapılmalı, 

k�ml�k tesp�t� ve ölüm neden�ne yönel�k tüm bulgular 

değerlend�r�lmel�d�r.

Bu çalışmada, 2000-2008 yılları arasında Konya Adl� 

Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Konya �l merkez�nde ve 

adl� tıp uzmanı tarafından Konya'ya bağlı �lçelerde 

öldürüldükten sonra  ceset ler �  yakı lan  olgular 

değerlend�r�lm�şt�r. İncelemeye alınan dönemde toplam 10 

olgu tesp�t ed�lm�şt�r. Olguların yaşları 16 �le 58 arasında 

değ�şmekte olup, ortalama yaş 35±13 bulunmuştur. 

C�nayet yöntemler� açısından değerlend�r�ld�ğ�nde; bağla 

boğma üç olgu �le en fazla kullanılan yöntemd�r. Altı olgu 

açık araz�de yakılmıştır.

Yangın ortamından çıkartılan ya da dış ortamda yanmış 

halde bulunan cesetlerle karşılaşıldığında, k�ş�n�n yanığa 

ölümden önce m� yoksa sonra mı maruz kaldığının 

araştırılması önem taşımaktadır. Eğer k�ş� önce 

öldürülmüş, daha sonra yakılmış �se otops�de solunum 

yollarında h�perem� ve konjesyon, �s ve kurum bulaşıkları 

g�b� yaşam sırasında yanığa maruz kalma sırasında ortaya 
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çıkab�lecek bazı özell�kler görülmemekted�r. Bu tür 

olgularda or�j�n tesp�t� �ç�n, tam ve doğru b�r olay yer� 

�ncelemes� ve ayrıntılı b�r otops� yapılmalı, k�ml�k tesp�t� 

�ç�n genet�k �nceleme yapılmalı ve gerçek ölüm neden� 

ortaya konmalıdır.

Anahtar kel�meler: C�nayet, yanıklar, adl� tıp

SUMMARY
K�llers comm�t methods such as burn�ng, bury�ng to 

deserted places and throw�ng the corpses �nto the sea or the 

r�vers �n order to el�m�nate corpses of the v�ct�ms of 

hom�c�de or to avo�d recogn�t�on of the v�ct�ms of 

hom�c�de. If such cases are encountered, regardless of how 

much t�me passed after death, the autopsy must be done �n 

deta�l and very carefully and all find�ngs should be 

evaluated for �dent�ficat�on of v�ct�m and cause of death.

In th�s study, v�ct�ms who were burned after hom�c�de 

and whose autops�es were performed by the D�rectorate of 

Konya Branch of Forens�c Med�c�ne Konya �n Konya c�ty 

center and �n d�str�cts of Konya by a forens�c expert d�str�cts 

between 2000-2008 were evaluated. A total of 10 cases 

were �dent�fied dur�ng the per�od of exam�nat�on. The age 

of v�ct�ms ranged between 16 and 58 years and the average 

age was 35±13 years. In terms of murder methods, the most 

commonly used method was l�gature strangulat�on �n three 

cases. S�x v�ct�ms were burned �n open land.
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If burnt corpses are extracted from fire or encountered at 

the external env�ronment, �t should be �nvest�gated that the 

v�ct�m suffered the burns before or after death. If the person 

�s first k�lled and then burned, hyperem�a, congest�on and 

soot �n the resp�ratory tract may not be observed at autopsy 

wh�ch may ar�se w�th exposure to burn dur�ng the l�fe. For 

the determ�nat�on of the or�g�n �n such cases a complete and 

accurate death scene �nvest�gat�on and a thorough autopsy 

should be performed, genet�c analys�s should be done for 

the �dent�ficat�on of v�ct�m and the cause of death needs to 

be determ�ned.

Key words: Hom�c�de, burns, forens�c med�c�ne

GİRİŞ
F�z�ksel olarak yanma olayı günlük yaşamda ısınmak 

ve  yemek p �ş � rmek g �b �  faydal ı  amaçlar  �ç �n 

kullanılab�ld�ğ� g�b�, zarar vermek amacıyla da 

kullanılab�l�r (1,2). Yangın �le �lg�l� ölümler çoğu kez çok 

karmaşık olan adl� olgulardır. Bunun neden�, hem olay 

yer�n�n, hem de cesed�n tahr�p olmuş olmasıdır. Olayların 

yen�den canlandırılmasında veya nedensell�k bağının 

açıklanmasında otops� bulguları olayı doğrular veya 

yardımcı olur. Bazen otops� bulguları yangının or�j�n� veya 

neden� konusunda araştırmaya yönelteb�l�r (3).

Yanığa bağlı ölüm olgularında yangının nasıl başladığı, 

n�ç�n kontrolden çıktığı, k�ş�n�n neden kaçamadığı, k�ş�n�n 

yangın başlamadan önce canlı olup olmadığı, yangının 

or�j�n�n�n ne olduğu g�b� pek çok sorunun cevabının 

aranması gerek�r (3). Kaza or�j�nl� yangınlarda yatakta 

s�gara �çme, bozuk elektr�kl� ısıtıcı kullanımı, yemek 

yapma ve ateşle oynama g�b� eylemler sık yangın neden�d�r 

(4-6). Yet�şk�n kurbanlar �ç�n pred�spozan faktörler 

alkol�zm, yaşlılık, ps�k�yatr�k ve nöroloj�k hastalıklardır 

(7,8).

Kat�ller, zaman zaman cesed� yakmak, ıssız yerlere 

gömmek, den�ze ya da akarsuya atmak g�b� yöntemler 

uygulamaktadır. Burada amaç; kurbanların ortadan 

kaldırılması ya da tanınmalarının engellenmes�, böylece 

kat�l�n kend�s�ne ulaşılmasının önlenmeye çalışılmasıdır. 

Kat�l bunu yaparken, öldürdüğü k�ş�y� yok ett�ğ�, ya da 

öldürdüğü k�ş�n�n k�ml�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�n� engelled�ğ� 

zaman, kend�s�n�n suçlu olarak yakalanmasının önüne 

geçeceğ�n� öngörmekted�r.

Bu tür olgularla karşılaşıldığında, ölümün üzer�nden ne 

kadar süre geçm�ş olursa olsun, çok d�kkatl� ve ayrıntılı b�r 

otops� yapılmalı, k�ml�k tesp�t� ve ölüm neden�ne yönel�k 

tüm bulgular değerlend�r�lmel�d�r. Bu çalışmada 

öldürüldükten sonra yakılan cesetler değerlend�r�lerek, 

l�teratür b�lg�ler� ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında Konya Adl� Tıp Şube Müdürlüğü 

tarafından Konya �l merkez�nde ve adl� tıp uzmanı 

tarafından Konya'ya bağlı �lçelerde 2000-2008 yılları 

arasında otops�s� yapılan olgulara a�t, Konya Adl� Tıp Şube 

Müdürlüğü ve Konya'ya bağlı �lçe Cumhur�yet 

Başsavcılıkları arş�vler�ndek� otops� raporları retrospekt�f 

olarak �ncelenm�şt�r. Değerlend�rmeye alınan dönemde 

öldürüldükten sonra cesetler� yakıldığı tesp�t ed�len 

olgular; yaş, c�ns�yet, otops� bulguları, öldürülme yöntem� 

ve bulunduğu yer açısından değerlend�r�lm�şt�r. Bu 

olguların tamamında adl� tıp uzmanı olay yer� �ncelemes�ne 

katılmıştır.

BULGULAR
İncelenmeye alınan 9 yıllık dönemde ölü muayene ve 

otops� �şlem� yapılan toplam 4445 olgu �çer�s�nden 10'u 

(%0.2) öldürüldükten sonra yakılmıştır.

Olguların yaşları 16 �le 58 arasında değ�şmekte olup, 

ortalama yaş 35±13 bulunmuştur. Olguların 7's� erkek, 3'ü 

kadındır.

Olguların tamamına otops� yapılmıştır. Otops�lerde, 

olguların h�çb�r�s�nde yüksek ısıya bağlı oluşab�lecek 

herhang� b�r v�tal lezyona ya da solunum yolları, özefagus 

ve m�dede h�perem�, konjesyon, �s ve kurum bulaşıkları 

g�b� yangın ortamında canlı olarak bulunmaya �l�şk�n 

herhang� b�r bulguya rastlanılmamış, ölümler�n�n yanığa 

maruz kalmadan önce meydana geld�ğ� sonucuna 

varılmıştır.

C�nayet yöntemler� açısından değerlend�r�ld�ğ�nde; 

bağla boğma üç olgu �le en fazla kullanılan yöntemd�r. 

İk�şer olguda künt kafa travması ve bıçaklama c�nayet 

yöntem� olarak kullanılmıştır. Altı olgu açık araz�de, üç 

olgu evde, b�r olgu �se kuyu �çer�s�nde yakılmıştır (Tablo 1).

Olguların tamamında, yakılmış olmalarına rağmen 

ölüm neden� tesp�t ed�leb�lm�şt�r. Olay yer� �ncelemes� ve 

otops�de demonstrat�f öneml� bulgular elde ed�len bazı 

olgular �le �lg�l� b�lg�ler şu şek�lded�r:

Olgu 2, açık araz�de bulunmuştur. Otuz �k� yaşında b�r 

kadına a�t olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Cesette boyun 
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bölges�nde bağla boğma telem� ve plast�k bağ görülmüştür 

(Res�m 1).

Olgu 3, y�ne açık araz�de bulunan 37 yaşındak� b�r 

kadına a�tt�r. Cesette bağla boğma telem� tesp�t ed�lm�ş ve 

olay yer�nde cesetten �k� metre uzaklıkta ve yanmamış 

halde kanlı b�r kemer bulunmuştur (Res�m 2).

Olgu

 

Yaş

 

C�ns�yet

 

Öldürülme şekl� Bulunduğu yer

1

 

16

 

Erkek

 

Bağla boğma

 

Açık araz�

2

 

32

 

Kadın

 

Bağla boğma

 

Açık araz�

3

 

37

 

Kadın

 

Bağla boğma

 

Açık araz�

4

 

28

 

Erkek

 

Künt kafa travması Ev

5

 

30

 

Erkek

 

Bıçaklama

 

Açık araz�

6

 

36

 

Kadın

 

Künt kafa travması Açık araz�

7 58 Erkek Elle boğma Ev

8 26 Erkek Künt göğüs travmasıEv

9 29 Erkek Av tüfeğ� yaralanmasıAçık araz�

10 58 Erkek Bıçaklama Kuyu �ç�

    

    

Tablo 1. Öldürüldükten sonra cesetler� yakılan olguların 
özell�kler�

Res�m 1. Otuz �k� yaşında kadın bağla boğularak öldürüldükten sonra yakılmıştır. Boyunda plast�k bağ ve telem 
görülmekted�r (olgu 2).

Olgu 4, kullanılmayan esk� b�r evde yanmış halde 

bulunan 28 yaşında erkekt�r. Yapılan otops�de, kafa kubbes� 

ve ka�des�nde çok parçalı kırıklar, ep�dural ve subdural 

kanama tesp�t ed�lm�şt�r (Res�m 3).

Olgu 5, açık araz�de yanmış halde bulunan 30 yaşında 

erkekt�r. Ceset üzer�nde kısmen yanmamış elb�se ve 

ayakkabı parçaları görülmüş olup, dış muayene ve 

otops�s�nde göğüs ön kısmında toraksa nafiz kes�c� del�c� 

alet yarası tesp�t ed�lm�şt�r (Res�m 4,5).

Res�m 2. Otuz yed� yaşında kadın kemerle boğularak 
öldürülmüş, daha sonra yakılmıştır. Olay yer�nde cesetten 
ayrı b�r yerde kanlı kemer görülmekted�r (olgu 3).

Res�m 3. Y�rm� sek�z yaşında erkek kullanılmayan esk� b�r 

evde yanmış halde bulunmuştur. Yapılan otops�de, kafa 

kubbes� ve ka�des�nde çok parçalı kırıklar, ep�dural ve 

subdural kanama tesp�t ed�lm�şt�r (olgu 4).
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TARTIŞMA
L�teratürde yalnızca c�nayet sonrası cesetler� yakılan 

olguların �ncelend�ğ� tek çalışmaya rastlanılmıştır (9). Bu 

çalışmada Ankara'da 1998-2008 yılları arasında 

öldürüldükten sonra cesed� yakılan 13 olgu �ncelenm�ş; 

olguların yaşlarının 24 �le 62 arasında değ�şt�ğ� ve ortalama 

yaşın 43.5 olduğu, olguların 11'�n�n erkek, 2's�n�n �se kadın 

olduğu bel�rt�lm�şt�r. Çalışmamızda da olguların yaşları 16 

�le 58 arasında değ�şmekte olup, ortalama yaş 35±13 

bulunmuş, erkek:kadın oranının �se 7:3 olduğu tesp�t 

ed�lm�şt�r. Y�ne aynı çalışmada  en sık ölüm neden�n�n 13 

olgudan beş�nde ateşl� s�lah yaralanması ve üç olguda 

boğma ya da boyun basısı olduğu bel�rt�lm�şt�r (9). 

Çalışmamızda �se dört olguda ölüm neden� bağla ya da elle 

boğma �ken, �k� olguda bıçaklama, �k� olguda �se künt kafa 

travması olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Yangın ortamından çıkartılan ya da dış ortamda yanmış 

halde bulunan cesetler açısından ölüm or�j�n�n�n tesp�t� 

öneml�d�r (10). Yanmış b�r cesette ölüm neden�n�n ve 

kr�m�nal b�r neden olup olmadığının bel�rlenmes� güçtür. 

Yanıklar dışında ölüme neden olab�lecek yaralanmaların 

araştırılması öneml�d�r. Havayollarında, özefagus ve 

m�dede �s bulaşıkları görülmes�, k�ş�n�n yangın ortamında 

canlı olarak bulunduğunu gösteren b�r bulgudur (11). B�r 

cesed�n c�nayet sonrası yakılan b�r ceset olduğunun 

anlaşılab�lmes� �ç�n, vücudunda ölümcül yaraları ve 

yanıkla �lg�l� klas�k v�tal bulguların bulunmaması gerek�r 

(12,13). Çalışmamızda da tüm olgularda yanık ve yangın 

ortamında kalma �le �l�şk�s�z ölüm nedenler� tesp�t 

ed�lm�şt�r. Ayrıca olguların h�çb�r�s�nde yüksek ısıya bağlı 

oluşab�lecek herhang� b�r v�tal lezyona ya da solunum 

yolları, özefagus ve m�dede h�perem�, konjesyon, �s ve 

kurum bulaşıkları g�b� yangın ortamında canlı olarak 

bulunmaya �l�şk�n herhang� b�r bulguya rastlanılmamış, bu 

nedenle ölümler�n�n yanığa maruz kalmadan önce 

meydana geld�ğ� sonucuna varılmıştır.

Fanton ve ark. (14) 1993-2003 yılları arasında 

Fransa'nın Lyon kent�nde yaptıkları çalışmada, 40 yanmış 

cesed� �ncelem�şler, k�ş�ler�n bulundukları yerler ve d�ğer 

bazı özell�kler� �nceled�kler�nde kaza ve c�nayet ayrımını 

yapab�lm�şlerd�r.

Özell�kle açık araz�de yakılmış b�r cesed�n bulunması 

durumunda büyük kuşku �le yaklaşılması gerek�r (14). 

Yapılan b�r çalışmada öldürüldükten sonra cesed� yakılan 

13 olgunun 11'�n�n açık araz�de bulunduğu bel�rt�lm�şt�r 

(9). Çalışmamızda da olguların altısı açık araz�de 

bulunurken, b�r olgu kuyu �çer�s�nde bulunmuştur.

Kat�l ya da kat�ller, kurbanlarını öldürdükten sonra 

yakarak, k�ml�kler�n�n tesp�t ed�lmes�n� engellemek, 

böylece  kend� ler �ne  u laş ı lmasın ı  engel lemey� 

amaçlamışlardır. Ancak olgularımızın tamamında k�ml�k 

tesp�t� genet�k �nceleme de yapılarak doğrulanmıştır. 

Sonuç olarak, yanmış b�r ceset �le karşılaşıldığında, 

or�j�n tesp�t�n�n doğru b�r şek�lde yapılab�lmes� �ç�n, tam ve 

doğru b�r olay yer� �ncelemes� yapılmalı ve k�ml�k tesp�t� 

�ç�n genet�k �nceleme yapılmalıdır. Özell�kle açık araz�de 

yanmış b�r ceset �le karşılaşılması, yüksek ısıya bağlı 

oluşab�lecek herhang� b�r v�tal lezyona ya da yangın 

ortamında canlı olarak bulunmaya �l�şk�n herhang� b�r 

bulguya rast lanılmaması  durumunda kuşku � le 

yaklaşılmalı, adl� tıp uzmanları gerçek ölüm neden�n� 

bel�rlemek �ç�n ayrıntılı b�r otops� yapmalıdır

Res�m 4. Otuz yaşında erkek, bıçaklanarak öldürüldükten 

sonra açık araz�de yakılmıştır. Ceset üzer�nde kısmen 

yanmamış elb�se ve ayakkabı parçaları görülmekted�r 

(olgu 5).

Res�m 5. Olgu 5'�n dış muayene ve otops�s�nde göğüs ön 

kısmında toraksa nafiz kes�c� del�c� alet yarası tesp�t 

ed�lm�şt�r.
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