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ÖZET
Sosyokültürel değişimlerin oldukça yoğun yaşandığı bir 

şehir olma özelliğini taşıyan İstanbul'da farklı amaçlarla ika
met eden yabancı uyruklu kadınların sayısındaki hızlı artış 
cinsel amaçlı şiddet olgularındaki tırmanış ile paralel olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, 1996 yılı içerisinde Adli Tıp Kurumu Morg 
İhtisas Dairesi'nde otopsileri yapılan 32 yabancı uyruklu ka
dının otopsi raporları incelenerek, cinsel amaçlı şiddet so
nucu ölüm oluşan olgular belirlenmiş ve 2 olgu örnek ola
rak sunulmuştur. Olgular 25-35 yaş grubunda olup, her iki 
olguda da çok sayıda travmatik lezyon saptanmıştır. Ölüm 
şekli, travma izleri, ölüm sebebi ve laboratuar bulguları ir
delenerek, ölümlerin cinsel amaçlı şiddet sonucu oluştuğu 
kanaatine varılmıştır.

Elde edilen sonuçlar; cinsel şiddetin hangi boyutlara ula
şabileceğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Yabancı uyruklu kadınlar, Cinsel 
amaçlı şiddet, Ölüm.

SUMMARY
The quickly increasing number of foreign women, with 

various reasons, moving to Istanbul, where the socio-cul- 
tural changes are dense, is parallel to the upwards trend of 
sexually related violence.

In this study, 32 foreign women’s autopsies performed 
at the Morgue Department of the Council of Forensic Medi
cine in 1996 are investigated. Sexual violence cases are 
defined, and 2 of them are presented. Multiple injuries due 
to blunt traumas are found in both cases which are classi
fied in 25-35 age group. Manner of death, trauma findings, 
cause of death and laboratory results are examined and the 
reason of the deaths are thought to be of sexual violence.

The results are important for emphasizing how bizzare 
sexual violence can be.

K eyw ords: Foreign women, Sexual violence, Death.

GİRİŞ
Cinsel amaçlı suçların büyük çoğunluğunun top

lum baskısı ve ahlaki değerler sebebiyle adli makam
lara yansımadığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu 
sebeple ülkemizde gerçek anlamda cinsel amaçlı sal
dırıların sayı ve oranını belirleyecek geniş kapsamlı 
bir çalışma bulunmamakla birlikte son yıllarda özellik
le İstanbul ilinde farklı amaçlarla ikamet eden kadın 
sayısındaki artış sonucu cinsel amaçlı şiddet olguların
da anlamlı bir yükseliş karşımıza çıkmaktadır. Bu şid
det olgularının bir kısmı ölümle sonlanmaktadır. Ame
rika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada tüm 
şiddet olgularının %6'sını cinsel amaçlı suçların oluş
turduğu,yine Kanada'da yapılan bir çalışmada 16 ya
şın üstündeki kız çocuklarının %25'nin yaşamlarının 
herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete 
maruz kaldıkları bildirilmiştir (1,2). İstanbul ilinde ya
pılan bir çalışmada ise 18 yaş üstündeki tüm ölüm ol
gularının % 0,23'ünde,18 yaş altmdakilerin %0,16'sında 
ölüme sebep olabilecek cinsel bir unsur bulunduğu 
belirtilmiştir (3,4).

GEREÇ VE YÖNTEM
1996 yılı içerisinde Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas 

Dairesi'nde otopsileri yapılan toplam 2548 olgu ince
lenmiş, bunlar içerisinde yabancı uyruklu kadınlara ait
32 otopsi; ölüm şekli, travma izleri,otopsi bulguları, 
ölüm sebebi ve laboratuar bulgularına göre irde
lenerek, cinsel amaçlı şiddet sonucu öldüğü belir
lenen 2 olgu sunularak tartışılmıştır.

BULGULAR
İncelenen toplam 32 yabancı uyruklu kadın olgu

dan 20'sinin kaza sonucu, 4'iinün intihar, 6'sının 
cinayet sebebiyle öldüğü saptanırken sadece 2 olgu-
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da ölümün doğal sebeplere bağlı bulunduğu belirlen
miştir.

Ölüm şekli cinayet olarak belirlenen 6 olgudan 
2'sinde ölümde cinsel amaçlı şiddet unsuru tespit edil
miştir.

OLGU 1
20-25 yaşlarında kadın.
Otopsi tarihi:2.2.1996 ,
Öykü: Bir apartmanın kalorifer kapısı giriş boşlu

ğunda ölü bulunduğu savcılık evrakının incelenme
sinden anlaşılmıştır.
Otopsi:

Dtş m uayenede; başta sağ kaş üstünde 15 cm. 
boyunda, 3 cm. genişliğinde parşömen plağı, sağ zi- 
goma üzerinden başlayıp saçlı deriye kadar uzanan 4 
cm.'lik sıyrıklı parşömen plağı,sol dudak kenarında 2 
cm. çaplı ekimotik alan (Resim 1), sağ el dış yüzde ay 
şeklinde 2 cm. çaplı ekimoz, sağ uylukta tüm uyluğu 
kaplayan yatay seyirli, uzunlukları 2 cm.'den 4 cm.'ye 
kadar değişen üzerleri sıyrıklı, sağ el küçük parmakta 
tüm dış parmak yüzünü kaplayan üzeri sıyrıklı eki- 
mozlar.sağ ayak bileği dış yan yüzde 4 cm.'lik, sağ 
dizde iç yan yüzde 3, 2 ,1.5cm.'lik 3 adet ekimoz, sol 
diz dış yan yüzde 4 cm.'lik,sol uyluk dış yan yüzde 10 
cm.'lik,her iki gluteus alt kısımda 15 cm.'lik sıyrıklı 
ekimozlar, sol arkus kostaryum altında 8 cm.'lik par
şömen plağı, sol koltukaltı ön yüzde 5 cm.'lik sıyrıklı 
ekimoz tesbit edildiği,vajinal muayenede hymenin sa
at 6-7 hizasında silinmiş olduğu,

İç  m ua y en ed e; baş açıldığında saçlı deri altının 
yer yer noktavi kanamalı olduğu, beyin ve beyinciğin 
1300 g tartıldığı, sağ temporal lob üzerinde sıvama 
tarzında 5x4 cm.'lik, sol frontal lob altında 1x0,5 
cm.'lik subdural kanama görüldüğü(Resim 2), beyin 
kesitlerinin hiperemik olduğu, göğüs açıldığında sol 
klavikulanın ortadan ekimozlu kırık bulunduğu,ka
burgaların solda 4,5,6,7,8, sağda 2,3,4,5,6 hizasında, 
sternumun 2-3 interkostal aralıkta ekimozlu kırık bu
lunduğu, sol göğüs boşluğundan 500 cc, sağ gögüs 
boşluğundan 100 cc. kan boşaltıldığı, her iki akciğe-

Resim 1: Sol d u d a k  ken ar ın d ak i ekim otik a la n

Resim 2: Sol fr o n ta l lob  a ltın da  su bdu ral k a n a m a

rin 500 g tartıldığı,yüzeylerinde yaygın subplevral, ke
sitlerinde yaygın doku içi kanamaları tesbit edildiği, 
kalbin 250g tartıldığı, batın açıldığında karaciğerin 
1500 g tartıldığı, kesitlerinin hiperemik bulunduğu, 
servikal bölge incelendiğinde ekstradural yerleşimli 
yaygın koagüle kanama görüldüğü,

K im yasal incelem ed e; kan ve idrarda aranan al
kol, uyutucu, uyuşturucu maddelerden hiç birinin bu
lunamadığı,

B iyolojik incelem ed e; vajinal frottide spermato- 
zoid görüldüğü kayıtlıdır.

Kişinin ölümünün künt göğüs ve boyun travması
na bağlı kaburga ve sternum kırıklarıyla müterafık iç 
kanama, beyin kanaması ve meduller şokun müşterek 
etkisi sonucu meydana gelmiş olduğuna karar veril
miştir.

OLGU 2
30-35 yaşında kadın.
Otopsi tarihi: 1.1.1996,
Öykü: Yol kenarında terkedilen bir aracın içerisin

de ölü bulunduğu savcılık evrakının incelenmesinden 
anlaşılmıştır.
Otopsi:

D ış m uayenede; gözü üzerinden başlayıp çene 
altında boğazına kadar koli bantı ile sıkıca bantlanmış 
olduğu, bu bantın daha sonra ip haline getirilerek her 
iki elin sıkıca bağlanmış vaziyette bulunduğu (Resim 
3), her iki el ve ayakta çamaşırcı eli tarzında büzüş
meler, sol kol üzerinde 4 cm'lik, sağda saçlı deri baş- 
lıngıcında 5 cm. ve 6 cm'lik künt travmatik yaralar 
(Resim 4), uyluk ön yüzde 3x2 cm'lik ekimoz tesbit 
edildiği, vajinal muayenede hymenin saat 3,6, 9 hiza
sında silinmiş olduğu,

İç  m uayenede; baş açıldığında saçlı deri altı ve 
her iki temporal adale grubunun yaygın ekimozlu ol
duğu, beyin ve beyinciğin 1300g tartıldığı, sağ lobla
rın lümeninde yaygın subaraknoidal kanama saptan
dığı, beyin kesitlerinin soluk bulunduğu, göğüs açıldı
ğında sağ akciğerin 400 g, sol akciğerin 300 g tartıldı- 
ğı, yüzeylerinin yer yer antrakotik ve noktavi kanama-
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lı, kesitlerinin hiperemik olduğu, kalbin 300g tartıldı- 
ğı, batın açıldığında karaciğerin l400g tartıldığı,böb
rek kesitlerinin soluk bulunduğu,

K im yasal in celem ed e; kanda l64mg/dl etanol 
(etil alkol) bulunduğu,aranan uyutucu uyuşturucu 
maddelerden hiç birinin bulunamadığı,

Biyolojik incelem ed e; vajinal frottide spermato- 
zoid görüldüğü kayıtlıdır.

Kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı be
yin kanaması ve ağız- burun tıkanmasına bağlı me
kanik asfiksinin müşterek etkisi sonucu meydana gel
miş olduğuna karar verilmiştir.

TARTIŞMA
Cinsel unsur taşıyan öldürme olayları sadece ya

bancı uyruklu kadınlara karşı değil, cinsiyet ayırımı ve 
yaş sınırlaması olmaksızın tüm bireylere karşı olabil
mektedir. Ancak, yaşam tarzı olarak cinselliği ön pla
na çıkararak para kazananlar ile eşcinsellik yönelimi 
olanların bu tip saldırılarla karşılaşma riskleri daha da 
artmaktadır (5-7).

Öldürme eylemi agresiv bir biçimde uygulanan 
cinsellikte uç noktada açığa çıkarak, sadistik duygula
rın ön plana çıkması ile, saldırıya uğrayan kişinin ba
ğırması veya saldırganın yakalanma paniğine kapıla
rak tanınmak ya da ihbar edilmekten korkması sonu
cu gerçekleşmektedir (4,8-9).

Saldırganlar üzerinde yapılan araştırmalarda güven

duygusunda yetersizlik, aşağılık kompleksi, toplum dı
şı kişilik, oto-kontrol mekanizmasında zayıflık ve şid
dete eğilimli kişilik yapısı bulunduğu saptanmıştır (10).

Yapılan araştırmalar, bu tip saldırganların çocukluk 
veya ergenlik dönemlerinde fiziksel veya cinsel baskı
lara ya da saldırılara uğradıkları, aile içi fiziksel ya da 
cinsel şiddeti yaşadıkları veya tanık oldukları, alkol ve 
uyutucu, uyuşturucu kullanımlarının çok yaygın ol
duğu ya da saldırı sırasında bu tip bir maddenin etki
si altında olduğunu vurgulamaktadır (11-13)-

Öldürme yöntemi olarak da genellikle elle veya 
bağla boğma, ağız burun tıkanması ya da künt kafa 
travması gibi yöntemler kullanılmaktadır (4,8). Asıl öl
dürücü lezyon genital organlar dışında vücudun her
hangi bir bölgesinde oluşabilmektedir. Öldürme inti
kam amacı taşıyorsa olay çok daha dramatik boyutla
ra ulaşabilmektedir (4).

Sunulan her iki olgunun yabancı uyruklu olması, 
cesetlerin bulunuş yerleri, otopsi ve laboratuvar bul
guları incelendiğinde, olayın cinsel amaçlı şiddet so
nucunda oluştuğu kanaatine varılmıştır. Otopsilerde 
tespit edilen travmatik lezyonlar da bu tip şiddet uy
gulayıcılarının cinsel tatmine ulaşabilmek ile yetinme
diklerini, olayı öldürmeye kadar götürebildiklerini 
vurgulamaktadır.

SONUÇ
Evde, okulda ve sokakta yaşanan, hatta zaman za

man kabul dahi gören şiddet her ne boyutta olursa ol
sun, karşı konulması gereken bir kavramdır. Ölümcül 
şiddeti vurgulayan örnek olgu sayısını da kolayca ço
ğaltmak mümkündür. Şiddet ölümle sonlanmasa dahi 
alkol, uyutucu, uyuşturucu alışkanlığı, intihar girişimi 
ve ruhsal durum bozukluklarına yol açabilmektedir. 
Toplumu böylesine tehdit eden bu konu cinsiyet ayı
rımı gözetmeksizin her bireyin savaşması gereken bir 
sorundur.

KAYNAKLAR
1. Hicks D.J: Sexual Battery: Management of the Rape 

Victim in Gynecology and Obstetrics. Harper and 
Row Publishers, Philadelphia, 1984; 1-11.

2. Hart S D.,et al: Wife assault in community resident 
offenders. Canadian Journal of Criminology, 1994; 
36-, 435-46.

3. Çetin G, Koç S, Kolusayın 0 ,  Soysal Z, Altuğ M: 
Erişkinlerde cinsel unsuru bulunan cinayet olguları.
I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan, Adana, Kon
gre Kitabı, 1994; 250-2.

4. Çetin G,Koç S, Altuğ M, Soysal Z, Albek E: Irzına 
geçilerek öldürülen 18 yaşından küçük kişilerde 
keşif ve otopsi bulgulan, 7. Ulusal Adli Tıp Günleri,
1-5 Kasım, Antalya, Poster Sunuları Kitabı, 1993; 
365-74.

5. Dutton D G: Patriarchy and wife assault: the ecolog
ical fallacy. Violence and Victims, 1994; 8: 167-82.

6. Coleman V E: Lesbian battering: the relationshipResim 4: Yüzdeki travm atik değişim ler

26

Resim 3: Cesedin bulunuş şekli



Adli Tıp Bülteni

between personality and the perpetration of vio
lence. Violence and Victims, 1994; 8: 139-52.

7. Almeida R, et al: Violence in the lives of the racially 
and sexually different: a public and private dilemma. 
Journal of Feminist Family Therapy, 1994; 5: 99-126.

8. Knight B: Simpson's Forensic Medicine, 10. Edition 
English Language Book Society, Edward Arnold, 
London, 1991: 206-18.

9. Lloyd SA, Emery CB: Physically aggressive conflict in 
romantic relationships. LEA's Communication Series, 
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,1994; 27- 
46.

10. Prince JE, Ileana A: The role of perceived control 
and the desirability of control among abusive and

non abusive husbands. American Journal of Family 
Therapy, 1994; 22:126-34.

11. Le Jeune C, Follette V: Taking responsibility: sex dif
ferences in reporting dating violence. Journal of 
Interpersonal Violence, 1994; 9:133-40.

12. Halpern J: The sandwich generation: conflicts 
between adult children and their aging parents. 
Cahn Dudley D., ed. conflict in personal relation
ships. LEA's Communication Series Hillsdale, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1994; 43-160.

13. Gidycz CA., et al : A prospective analysis of the rela
tionships among sexual assault experiences: an 
extension of previous findings. Psychology of 
Women Quarterly, 1995; 19: 5-29.

Yazışma Adresi:
Doç. Dr. Şevki Sözen 
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı 
Çapa/İstanbul 
Tel: 0212 6351179

27


