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Otoerotik
yapýdaki
asýlarda,
mastürbasyonla elde edilen
doyumun
arttýrýlmasý
amacýyla
kiþinin kendini
asmasý
sýrasýnda kaza
sonucu ölüm
oluþmaktadýr.

Asfiksi terimi eski Yunanca'da bugün
kullanýldýðýndan farklý olarak "nabzýn yokluðu",
"nabzýn alýnamamasý" anlamýna gelmektedir.
Günümüzde ise "havasýzlýk" ya da "oksijen azlýðýyokluðu" anlamlarý ile kullanýlmaktadýr.
Asfiksi Bulgularý; siyanoz, konjesyon, ödem,
peteþilerdir.
Siyanoz: Oksijen-karbondioksit deðiþimi
bozulduðundan kanda fazla karbondioksit birikir.
Bunun sonucunda dudaklar çene ve yüz boyun,
mavi-mor renk alýr. Deðerlendirilmesi oldukça
güç olan bu bulgu için bir-iki saat içinde
muayene gereklidir.
Konjesyon ve ödem: Kapiller basýnç artýþý
sonucu oluþurlar. Ölümün ani olduðu olgularda
ölü lekeleri dengeli daðýlýrken, yavaþ olduðu
durumlarda kalbin pompaladýðý kan yetersiz olur
ve akciðer, karaciðer, beyin gibi organlarda staz
oluþur.
Peteþiler: Deri, sklera, konjuktivada, seröz
zarlarda görülen toplu iðne baþý büyüklüðündeki
küçük kanamalardýr. Venöz basýnçtaki artýþa baðlý
oluþurlar.

Asýyla ilgili seksüel sapma kavramý ilk
kez Marquis de Sade tarafýndan
tanýmlanmýþtýr. Bu tür asý olgularý intihar
amaçlý asýlardan farklýdýr. Otoerotik yapýdaki
asýlarda, mastürbasyonla elde edilen doyumun
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arttýrýlmasý amacýyla kiþinin kendini asmasý
sýrasýnda kaza sonucu ölüm oluþmaktadýr. Geçici
anoksi beyinde kýsmi bir oksijensizlik durumu
oluþturarak bazý seksüel aktiviteleri
uyarmaktadýr. Erotik fantazileri gerçekleþtirmenin
en sýk kullanýlan mazoþistik yöntemleri boyun
bölgesini mekanik basý uygulanmasý, yarým asý
ve bað dolanmasýdýr. Bunlarla birlikte özel
üretilmiþ maskelerin kullanýlmasý, baþa naylon
torba geçirilmesi, vücudun deðiþik yerlerinin ve
dýþ genital organlarýn baðlanmasý, vajen ya da
rektuma yabancý cisim penetrasyonu da sýk
görülmektedir. Bu tür eylemlerde kullanýlan
herhangi bir yöntemle cinsel haz durumuna
ulaþan kiþi, kullandýðý aygýtý serbesleþtirerek
normal durumuna dönmektedir. Ancak bazen
kullanýlan aygýtýn iþlevinin bozulmasý ya da
kiþinin zamanlama hatasý sonucu kaza ile ölüm
oluþmaktadýr.
Otoerotik asfiksi sonucu ölümlerde cesetler
tuvalet, banyo ya da evin bodrumu gibi kiþilerin
kendilerini kilitleyerek daha az rahatsýz
edilecekleri ortamlarda bulunmaktadýr. Kurbanlar
seksüel aktiviteleri için uygun konumda ve
masturbasyon yapma giriþimi halindedirler.
Ortamda pornografik yayýnlar, plastik seks
araçlarý ve seksüel aktiviteyi gösterebilecek
nesneler bulunabilir.
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üzerinde beyaz bir bluz, çiçekli bir etek, sütyen,
kadýn kilodu çorabý ile boynunda altýn zinciri ve
sol kolunda saati bulunduðu, asý aracý olarak
beyaz rekli bir ipin kullanýldýðý, ayrýca 2 cm
çapýndaki bir keçeli kalemin dip kýsmýna kadar
girecek biçimde anüse sokulmuþ olduðu
görülmüþtür. Yapýlan muayenede kilot lastiðinin
kemer þeklinde beline baðlandýktan sonra uzun
býrakýlan diðer ucunun glans penise baðlandýðý,
kalan bölümün çengelli iðneyle sol kalça derisine
tutturulduðu bu biçimde penisilin testisleri ikiye
ayýrarak arkaya doðru çektiði ve kadýn dýþ
genital organýný andýrdýðý belirlenmiþtir.

ABD'de her yýl 500-1000 arasý otoerotik
asfiksi olgusuna rastlandýðý bildirilmektedir. Yine
ABD'de rastlanan 14 yaþýndaki bir olgu 2.5
günlük bir kayboluþun ardýndan evinin
bodrumundaki tuvalette, boynunda bir deri
kemerle ve önünde pornografik bir derginin
"Ölüm Orgazmý" baþlýklý haberi açýk vaziyette
bulunmuþ, ailenin dergiyi mahkemeye vermesi
üzerine her ne kadar basýn özgürlüðü olduðunu
savunsalar da 182.000 ABD dolar tazminat
ödemek zorunda kalmýþlardýr.

Yazarlara göre otoerotik asfiksi tamamý ile
öðrenilen bir davranýþ deðildir ve olgularýn
çoðunun temelinde anormal seksüel aktiviteler
yatmaktadýr. Daha çok pubertedeki genç
erkeklerde görülme nedeni gençlerin kendilerini
topluma kanýtlama çabalarýdýr. Bu olgularýn çoðu
önce kendilerine baþka iþkence yöntemleri
uygulamýþlardýr. Bunlar; vücudun bazý
bölgelerine jilet atmak, iðne batýrmak, ufak
dozda elektrik þoku uygulamak gibi tehlike ile
flört anlamý taþýyan mazoþist davranýþlardýr.
Otoerotik asfiksiyi arkadaþ önerisi ile deneyerek
yaþamlarýný yitiren olgular da küçümsenmeyecek
kadar fazla sayýdadýr. Ailelerin puberte
çaðýndaki çocuklarýnda dikkat etmeleri
gereken ipuçlarý bulunmaktadýr. Bunlar
boyunda çeþitli izler, hipoksi nedeni ile kan
çanaðýna dönüþmüþ gözler, iplere ve zincirlere
yakýn bir ilgi, kendini kapalý bir mekana kilitleme
ve orada gereðinden fazla zaman geçirme
alýþkanlýðý, dýþlanmýþlýk davranýþý ataklarýdýr. Bu
belirtiler fark edildiðinde çocukla uygun bir dille
konuþulup bu uygulamanýn tehlikelerinden söz
edilmeli ve profesyonel yardým almasý için ikna
yoluna gidilmelidir.

Ülkemizde rastlanan bir olgu da 19 yaþýndaki
bir erkektir. Yataðýnda sýrt üstü çýplak yatmakta
olduðu, baþýnda boyun kýsmýný örten serbest
kenarlarýna ip geçirilmiþ siyah plastik torba
bulunduðu, ayaklarýnda yüksek topuklu,
mekanik gri parlak renkte fantazi bayan
ayakkabýsýnýn giyili olduðu, yataðýn yanýnda,
yerde "Ölümüne Orgazm" baþlýklý bir dergi
bulunduðu, odada herhangi bir mücadele izine
rastlanmadýðý bildirilmiþtir.
Baþka bir olgu da intihar amaçlý asý olduðu
belirtilerek otopsi için Adli Týp'a getirilen, 16
yaþýndaki bir erkektir. Evindeki banyoda sýrtýný
duvara yaslamýþ ve ayaklarýný öne doðru uzatmýþ
oturur pozisyonda duran bir erkek cesedinin

Kitle iletiþim araçlarýnýn otoerotik asfiksi gibi
bazý suç ve kendine zarar verme davranýþlarýna
özendirdiði ve bunlarý artýrdýðý bilinmektedir.
Otoerotik asfiksilerin kaza, intihar ya da cinayet
olasýlýðýnýn aydýnlatýlmasýnýn ceza hukuku ve özel
hukuk açýsýndan önemli olduðu belirtilmektedir.
Tamamýna yakýný kaza sonucu oluþan bu tür
ölümlerde olay yeri incelemesi dikkatli yapýlmalý,
seksüel aktivite ile ilgi bulgular saptanmalý,
fotoðraflarý çekilmelidir. Kurbanýn çevresinden iyi
bir öykü alýnmalý, psikolojik durumu ve seksüel
davranýþlarý konusunda bilgi edinilmelidir. Bu
olgularýn mutlaka otopsileri yapýlmalý ve alýnan
örnekler toksikolojik ve histopatolojik açýdan
incelenmelidir.

Otoerotik asfiksi kurbanlarýnýn büyük
çoðunluðunu ergenlik çaðýndaki erkekler
oluþtursa da kadýnlarýn oraný da
küçümsenmeyecek kadar artmýþtýr. ABD'de
odasýnda ölü olarak bulunan 32 yaþýndaki kadýn
olgunun boynunda baðladýðý yerden aþaðý yukarý
inip çýkan bir düðüm bulunan bir ip parçasý
bulunmuþ, düðümün bir ucu kadýnýn uzun
saçlarýna dolanmýþ olduðundan kadýnýn kendini
kurtarmaya çalýþtýðýna ait yara izleri saptanmýþtýr.
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