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  GĠRĠġ 

  

  Türkiye Avrupa Birliği sürecinde demokratikleĢme alanında önemli bir yol 

katetmiĢtir.  

 

  Bu bağlamda birçok yasa değiĢmiĢ, demokratikleĢme adına önemli 

geliĢmeler sağlanmıĢtır. 

 

 Paketler halinde Anayasa‟mız değiĢtirilmiĢtir. 

 

 Bu çerçevede değiĢimin bir ayağı da Ceza Yasalarımızdır.  

 

 Türk Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu ve Ceza Ġnfaz Kanunu 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

 Yeni kanunlar, klasik okul teorisinden uzaklaĢmıĢ, ceza ve mağdurun  

tatmininden daha çok ıslah amacı gütmüĢtür. 

 

 Bende bu konu ile ilintili olarak Yeni Türk Ceza Kanunumuzda Ġkinci 

Kitabın (Özel Hükümler) Ġkinci Kısmının (KiĢilere KarĢı Suçlar), Birinci 

Bölümünde (Hayata KarĢı Suçlar)  belirlenen Ġntihar suçunu inceleyeceğim. Bu 

noktada hemen belirtmek gerekir ki Yeni Ceza Kanunumuzda eskisinde 

olduğundan çok daha geniĢ bir Ģekilde suç Ģekli belirlenmiĢtir.  

 

  Ġntihara yönlendirme suçu özellikle medyanın özel hayata yoğun saldırısı 

sonucu kapsamlı Ģekilde düzenlenme ihtiyacını hasıl etmiĢtir. 
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I. ĠNTĠHAR 

 

   Ġntihara yönlendirme suçunu tam olarak tanımlayabilmek için öncelikle 

intiharın tanımı, tarihsel geçmiĢi, hukuksal tarihi, intihar nedenleri (ki burada 

özellikle sosyal nedenler üzerinde durulması gerekir) konuların hazmedilmesi 

gerekeceği kanaatindeyim. Ondan sonra suçu tartıĢmak çok daha kolay ve verimli 

olacaktır. 

 

A. ĠNTĠHARIN TANIMI 

 

  Tarihsel sürece baktığımızda, insanla ilgili bilimlerin çok eski bir geçmiĢi 

olmadıklarını görürüz. Ġnsan, düĢünen bir varlık niteliğini kazandığından bu yana 

kendiyle ilgili birçok soruya yanıt aramaya baĢlamıĢtır. Fakat, bunu sistemli bir 

biçimde ele alıĢı ancak günümüze yakın tarihlerde gerçekleĢmiĢtir.  

  

  Bunun yanında, insanın bir anlam veremediği, anormal olarak 

değerlendirdiği insanın kendi canına kıyması eylemi o derece karmaĢık ve acı 

verici bir olaydır. Bundan dolayı intiharın herkes tarafından kabul edilebilir bir 

tanımını yapmak da son derece güçtür. Çünkü, intihar olgusu ile ilgili bir konuyu 

açıklayabilmek için sağlam temellere dayanan bir tanım gerekmektedir.  

 

  Suicide (intihar) kavramının ortaya çıkıĢı oldukça yeni sayılır. Latin 

kökenli kelimelerden oluĢmasına rağmen, Latince değildir. Ġngilizce‟de suicide 

olarak ilk kullanım tarihi 1662‟dir.  

 

  Ortaçağda Latince‟de sui homicido ya da sui ipisus homicidum deyimleri 

kullanılırdı. Ġntihar kavramı dilimize Tanzimat döneminde girmiĢtir. Bu dönemde 

Türkçeye çevrilen eserlerde kendini katletmenin yerine intihar kelimesi 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu kelime Arapçada kurban anlamına gelen nahr 

kelimesinden meydana gelmiĢtir. Günümüzde bazı eserlerde ise intihar yerine öz-

kıyım ya da öze-kıyım gibi kavramlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  
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  Ġntihar olgusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen herkes, kendi 

bakıĢ açısından hareket ederek bir tanım yapmaya çalıĢmıĢtır. Yani konuyla 

ilgilenen kiĢi sayısı kadar çeĢitli intihar tanımları vardır. Fakat bu tanımların çoğu, 

dikkatlice bakıldığında, ya dar kapsamlı ya da tanım olamayacak kadar geniĢtir.  

Genel geçerliliği olabilecek bir tanıma ulaĢabilmek için, olgunun çeĢitli 

niteliklerine anlam kazandıracak noktalara temas etmek gerekir. Bu nedenle 

geçmiĢte yapılan tanımları inceleyerek ve bunların eksikliklerini vurgulayarak bir 

tanıma ulaĢmak mümkündür.  

 

  Belçikalı bir astronom ve istatistikçi olan L. A. Quetelet, topladığı 

istatistiksel bulgulardaki sonuçlara bakarak, intiharı değiĢmez bir fenomen olarak, 

insan istem ve iradesi ile ilgili olmayan, adeta insanlığın ödemek zorunda olduğu 

bir borç olarak ele alır. Konuya bu Ģekilde soyut olarak yaklaĢılırsa, felsefi 

anlamda bu tanımın doğruluğu savunulabilir. Çünkü intiharın nedenleri bütünü ile 

ortaya konulmazsa, sayıları gün geçtikçe hızla artan kurbanların bu borcu 

ödemeye devam edecekleri kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat, Quetelet‟in yaptığı 

gibi, istatistiksel sonuçlardan böylesi yargılara ulaĢmak bilimin uğraĢ alanı dıĢında 

kalır. Bu nedenle yukarıdaki gibi bir tanımda insanla ilgili bir konu olan intihar 

tanımlamasında insan öğesinin tanım dıĢı bırakılması, tanımın geçersizliğini 

ortaya koymaktadır.  

 

  Ġntiharı tanımlarken en temel öğe olan insanı ele almak gereklidir. Fakat 

insan öğesini dikkate alan her tanımlama da doğrudur demek anlamına gelmez bu. 

Belirli bir bakıĢ açısından yapılan tanımlar, o yaklaĢımın temelinde yatan anlayıĢı 

sergiler.  

 

  Altavilla‟nın “intihar, kendini isteyerek öldürmektir” tanımını Faruk Erem 

de kabul etmiĢtir. Bu tanıma göre içki, sigara, uyuĢturucu madde vb. kullanan kiĢi 

de intihar etmiĢ sayılmaktadır. Fakat bu gibi maddeleri kullananların hemen 

hepsinin intihar etmek gibi bir niyetlerinin olmaması tanımın eksik olduğunu 

göstermektedir.  

 



 7 

  Malapert ise; “intihar hemen daima egoizmin ürünüdür” demektedir. Bu 

görüĢ oldukça fazla taraftar toplamasına rağmen, tanım olmaktan uzak ve 

eleĢtiriye açıktır. Kimi intihar olayının temelinde vatan sevgisi, ideoloji, 

baĢkasının durumuna üzülme gibi nedenler yatmaktadır.  

 

  “Bir kimsenin yakın ve kaçınılmaz olan veya öyle zannedilen bir acıyı 

(Ģerefsiz bir durum, mahkumiyet, sefalet, çok sevilen bir kiĢiyi kaybetme vb.) 

bertaraf etmek niyetiyle hayatına son vermesi intihardır” tanımı ise Ferri‟ye aittir.  

 

  Kriminoloji alanının uzmanları olan bu kiĢiler intihar olgusuna suç 

kavramı açısından yaklaĢan düĢünürlerdir. Fakat intihar ne sadece egoizmin 

ürünü, ne de sadece yaklaĢan bir acıdan kurtulmaktır. Çünkü, ölümün kendisi acı 

ve korku veren bir olaydır.  

 

  T. G. Masaryk ise intiharı tanımlamadan önce doğal ve doğal olmayan 

ölüm ayrımını yapar. KiĢinin organizmasının herhangi bir nedenle fonksiyon 

göremediği durumda yaĢamı ölümle noktalanır, ki bu doğal ölümdür. SavaĢ, 

cinayet, kürtaj, kaza ve intihar ise doğal olmayan ölümlerdir.  

 

  Masaryk‟a göre geniĢ anlamda intihar hayatın tehlikelerine karşı gerek 

pozitif ve gerek bir katılma veya negatif ve pasif bir tutumla kişinin hayatına 

kasıtsız bir müdahalesi sonucu ortaya çıkan anormal tip ölümlerdir. Dar anlamda 

intihar ise kişinin kasıtlı olarak hayatına son vermesidir. Masaryk‟a göre intiharda 

ölümün hemen gerçekleĢmesi gerekmez; kiĢi ölümü yavaĢ yavaĢ da arayabilir. 

Ayrıca, davranıĢa aktif olarak da katılmayabilir. Günümüz modern toplumlarında 

intiharın daha yaygın olduğunu savunan Masaryk‟a göre, temizlik ve sağlık 

Ģartlarına gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklanan birçok ölüm de geniĢ 

anlamda intihardır.  

 

  Littre‟ye göre; “intihar kendisini öldüren insanın eylemidir.” Bu tanıma 

göreyse, kaza ile zehir içen bir kiĢinin ölümünü de intihar olarak değerlendirmek 

gerekir.  
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Ġntihar konusunda uzmanlığı tartıĢılmaz kiĢilerden biri olan Durkheim ise 

Littre‟nin tanımını eleĢtirerek belirli sınırlar çizer. Durkheim‟a göre; “intihar, bir 

insanın, doğuracağı sonucu bilerek olumlu veya olumsuz bir eylemle doğrudan 

veya dolaylı olarak kendini ölüme sürüklemesidir.” Böylece kaza sonucu olan 

ölümler tanım dıĢı bırakılmıĢtır.  

 

  Durkheim da, Masaryk gibi, aktif bir eylemin intiharla sonuçlanması 

yanında, pasif ve dolaylı bazı eylemlerle de aynı sonuca ulaĢılabileceğini 

vurgulamaktadır. Örneğin, din korkusu ile intihar edemeyen kiĢiler, ölüm cezası 

verilen bir davranıĢta bulunarak da aynı sonuca ulaĢabilirler.  

 

  Halbwachs, Durkheim‟in tanımını geniĢ bulur. Çünkü, Durkheim 

tanımında intihar edenin ölüm niyetinden, ölüm kararından sözetmez. Halbwachs, 

onun tanımına “fedakârlık olmayan” ve “kasıtlı ölüm” kaydını koyar ve intiharı 

Ģöyle tanımlar: “Kendisini öldürmek niyetiyle olay kurbanı tarafından yapılan bir 

aksiyonun sonucu olan her tür ölüm intihardır”.  

 

  Durkheim‟ın tanımı aynı Ģekilde Delmas tarafından da geniĢ bulunmuĢtur. 

Delmas‟a göre, o halde tehlikeli iĢlere atılan kiĢileri de intihara kalkıĢmıĢ 

saymamız gerekir. Gözüpek cambazların, kendi üzerinde deney yapan doktorların, 

tehlikeli iniĢler yapan pilotların az veya çok muhakkak bir yoldan ölüme 

götürecek davranıĢta bulundukları sık sık görülür. Ancak bunları intihar olarak 

isimlendiremeyiz. Delmas, tanımında kiĢinin aklı baĢında olduğunu ve ölümle 

yaĢamak arasında tam ve iradeli bir seçme yaptığını belirtir. Delmas‟a göre 

“intihar, aklı baĢında bir insanın yaĢamakla ölmek arasında bir seçme yapabileceği 

halde, her türlü ahlak baskısı dıĢında ölümü seçip kendini öldürmesidir”.  

 

  Daha sonra Dynes, Clarke, Dinitz gibi araĢtırmacılarla birlikte, intihar 

tanımında saldırganlık kavramını görmekteyiz. Bu araĢtırmacılar intiharı kiĢinin 

saldırganlığını kendine yöneltmesi sonucu meydana gelen bir olay olarak ele 

almıĢlardır.  
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  Psikoloji alanında söz sahibi olan Sigmund Freud saldırganlık kavramını 

daha detaylı olarak incelemiĢtir. Teorilerini bu kavram üzerinde yoğunlaĢtıran 

Freud, “intiharı önceleri özdeĢtirilmiĢ bir sevgi nesnesine yöneltilmiĢ saldırganlık 

neticesi meydana gelen bir depresyonun sonucu olarak yorumlamıĢ; daha sonraları 

ise ölüm içgüdüsünün etkinlik kazanarak kiĢinin kendi üzerine çevrilmesi olarak 

tanımlamıĢtır.”  

 

  Schilder, Freud‟un tanımını eksik bularak Ģöyle bir tanım yapar: “Ġntihar, 

bir diğer insana yöneltilmek istenen kızgınlığın kiĢinin kendi üzerine 

çevrilmesinin yanısıra, sevgisini esirgeyen bir insanı cezalandırma veya onunla bir 

tür barıĢ yapma isteğinin ve de aynı zamanda, baĢedilemeyen güçlüklerden kaçıĢın 

anlatımıdır.”  

 

  Freud ve Schilder‟in tanımlarını belli ölçüde kabul eden Bernfeld, 

saldırganlığın kiĢinin kendine yönelmesini ele alarak daha katı bir tanım yapar. 

Bernfeld‟e göre, intihar eden kiĢi gerçekte baĢka birini öldürmek ister. Bu eylemi 

kendisine yöneltmesi için karĢısındaki o kiĢiyi güçlü bir biçimde özdeĢtirmiĢ 

olması gerekir. Ancak o zaman kiĢi, önceleri sevdiği ve sonradan nefret ettiği bu 

ikinci kiĢiyi de kendi ölümü ile ortadan kaldıracağına inanır. Ayrıca, öldürme 

isteğinden ötürü duyduğu suçluluğun karĢılığını da ödemiĢ olur.  

   

  Bu tanımların da gösterdiği gibi, psikoloji alanındaki bilim adamları 

intiharın içsel faktörlerinde odaklaĢmıĢ görüĢleri benimsemektedirler. Oysa, 

sadece içsel faktörlerin ele alındığı, toplumsal faktörlere hiç değinmeyen bir 

tanım, toplumsal bir varlık olan insanın intihar eylemini açıklayabilmekten uzak 

olacaktır.  

 

  DeğiĢik bir tanım ise Richman tarafından yapılmıĢtır. Richman‟a göre, 

intihar bir iletiĢimdir; yardım için ağlamaktır; baĢkalarından yardım istemektir; 

tehdit veya intikam metodudur; piĢmanlık ve bir itiraftır. Ġntihar anlamında 

kullanılan iletiĢim sözlü veya sözsüz olsun, dolaylı veya dolaysız bir mesajdır. 

Yapılan birçok araĢtırmanın ortak sonucuna göre, intihar edenlerin büyük bir 

çoğunluğu (% 75‟i) bu niyetlerini eylemlerinden çok az bir zaman önce birçok 
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Ģahsa tekrar tekrar anlatmıĢlardır. Bu sonuçlar Richman‟ı destekler 

görünmektedir. Fakat getirdiği tanım bir çok yönden eksik ve hatta tanım 

olmaktan bile uzaktır.  

 

  Yukarıdaki tanımların hemen hepsinde, insanın ölmek istemek niyetiyle 

kasten bu eyleme giriĢmesinin intihar olmak kabul edilmesine karĢılık, insanın 

baĢkası için böyle bir eyleme giriĢmesinin gerçekten intihar olarak kabul edilip 

edilemeyeceği üzerinde bir anlaĢma sağlanamamıĢtır. Örneğin; bazı bilim 

adamları, Hindistan‟ın bazı yörelerinde uygulanmakta olan “suttee” (Kocası ölen 

kadının, kocasının cenaze töreninde kocasının cesedi ile beraber kendini 

yakması)nin gerçek bir intihar olarak ele alınamayacağını savunurken, bazıları 

bunun da intihar olduğunu, böyle ele alınması gerektiğini savunmaktadırlar.  

 

  Suttee ve benzeri eylemleri intihar olarak ele almak gereklidir. Çünkü, her 

toplumun kendine özgü değerlerini, normlarını ele alırsak görürüz ki, bu değerler 

ve normlar bireyi öylesine sarmıĢtır ki, birey bunu kabullenmiĢtir. Suttee yapan 

bir kadın, kocası ölünce kendinin de ölmesi gerektiğine öylesine inandırılmıĢtır ki, 

belki de yaĢaması gerektiğini hiç düĢünmemiĢtir ve ölüme isteyerek 

atılabilmektedir.  

 

  Hangi tür eylemlerin intihar olarak ele alınabileceği konusunda bazı 

kriterleri Ģöylece sıralayabiliriz:  

 

  1)       KiĢinin akli dengesinin yerinde olması gereklidir. Böylece kaza, 

bunama, akli dengesizlik sonucu kiĢilerin kendilerini öldürmelerini intihar olarak 

değerlendiremeyiz.  

 

  2)       KiĢi doğrudan veya dolaylı olarak ölümü istemelidir. Bu istek kiĢisel 

menfaatler sonucu olabileceği gibi, ahlâki değer yargıları sonucu da olabilir. 

Burada, toplumun kuralları dikkate alınmalıdır. Örneğin; bir Japon kamikazesi 

ölmeyi kiĢisel olarak düĢünmediği halde, kendi ölümü ile ülkesinin savaĢı 

kazanacağına inandığı için düĢmanın üzerine uçağı ile pike yaparak ölmektedir. 

Burada birey yüce bir amaç için kendi ölümünü isteyerek kabüllenmiĢtir.  
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  3)       Ġntihar için seçilen yöntem doğrudan ve ani olabileceği gibi, dolaylı 

ve uzun zaman sonucunda da gerçekleĢebilir.  

 

  Bu noktaları dikkate alarak diyebiliriz ki, intihar, aklı baĢında bir bireyin, 

toplumsal değerlerin desteklediği veya karĢısında olduğu bir eylemle doğrudan 

veya dolaylı olarak kendi yaĢamına isteyerek son vermesidir.  

 

B. ĠNTĠHARIN TARĠHÇESĠ 

 

  Ġntihar kelimesi yeni olmasına rağmen, gerçekte anlatmak istediği eylem 

tarihin ilk çağlarına kadar uzanmaktadır. Yapılan birçok antropolojik araĢtırma, 

ilkel kabilelerde intihar olgusunun olduğunu doğrulamaktadır. Burada görülen 

intihar daha çok yenmesi tabu olan yiyeceklerden olmaktadır. Tabuyu çiğnemesi 

halinde doğacak sonucu bildiği halde, birey bu tabuyu çiğnemekte; yani ölümü 

göze almaktadır. Tabuyu çiğneyen birey hastalanır ve ölür. Hatta bazı durumlarda 

fiziksel bir dıĢ etki olmaksızın, tabunun çiğnenmesi halinde yine ölümle 

sonuçlanan olaylara rastlanmıĢtır. Örneğin; Yeni Kurnei‟lerde bir genç sağlam ve 

güçlü olduğu halde, yenmesi yasak olan „opussum‟u yediği ve ihtiyarlar da bunu 

farkettiği için derhal hastalanır ve üç hafta içinde ölür.  

 

  Eski yazıtların çoğunda intihar konusu ele alındığı halde, 19. yüzyıl 

sonuna kadar ilkel kabilelerde intihar fenomeninin bulunmadığı iddia edilmiĢtir; 

hatta günümüzde bile bu görüĢü savunanlar vardır. Bu görüĢün ortaya atılması ve 

savunulmasında herhalde 18. yüzyıl düĢünür ve yazarlarının tanımlamaya 

çalıĢtıkları Happy Savage (Mutlu Ġlkel) imajı yatmaktadır.  

 

  Ġlkel toplumlardaki intihar olgusu daha çok kahramanlık türünden olan 

intiharlardır. Ġleride değinileceği gibi, Durkheim ilkellerde “elcil” (altruistic) 

intiharların daha sık olduğunu belirtir. Ġntiharla ilgili en eski yazıt olan Oedipus 

Mitolojisindeki Epikaste‟in intiharı da bu türden bir intihardır.  
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  Ġntihar, geçmiĢte bazı toplumlarda benimsenmiĢ ve hatta bazı durumlarda 

baĢvurulması zorunlu bir davranıĢ biçimi olarak kabul edilmiĢtir. Eski 

Ġskandinavlarda doğal ölüm utanç verici kabul edilir ve yaĢlanan kiĢiler, daha 

onurlu bir ölüm biçimi olarak kabul edildiği için kendilerini uçurumdan atarlardı. 

Bugün bile bazı Güney Pasifik adalarında intihar onurlu bir davranıĢ olarak 

değerlendirilir.  

 

  Bazı antropolojik incelemeler ilkel kabilelerin bazılarında intihar 

olaylarına hiç rastlanılmadığını bildirirler. Bu gibi sonuçlar ilkel insanlarda intihar 

olaylarının hiç olmadığını değil; modern toplumlarda neden daha fazla 

görüldüğünü düĢündürmelidir.  

 

  Ġlkel insan, uygar insanla kıyaslandığında kendi içindeki intihar eğilimin 

farkında değildir. Ġlkel insanlar yüksek uygarlıktan haberdar olunca intihar 

oranları artmaya baĢlamıĢtır. Örneğin; Eski Yunanlılar Roma Uygarlığına 

katıldıklarında intihar oranı en yüksek seviyesine ulaĢmıĢtır.  

 

  Tarihsel süreç içinde intihar oranları genellikle nisbi bir artıĢ göstererek 

günümüzde önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelmiĢtir. Farklı toplumlarda 

ve farklı zamanlarda intihar oranlarının artması veya azalması genellikle, 

toplumsal normların bireyleri etkileme derecesiyle belirlenmiĢtir. Bu türden 

toplumsal engelleme veya desteklemeler intihar olgusunun hukuksal boyutunu 

oluĢturmaktadır.  

 

C. HUKUKSAL AÇIDAN ĠNTĠHAR 

 

  Toplumlar, kendi bireylerinin varlığı ile devamlılık kazanırlar. Bu nedenle, 

insanlık tarihi boyunca toplumsal kurumlar genellikle intihara karĢı bir tavır 

takınmıĢlardır. Ġlkel toplumlarda tabular yoluyla kendini gösteren bu tutum, 

özellikle tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması ile iyice kurumsallaĢmıĢtır. Doğu 

uygarlıklarında ise genellikle, intihara karĢı daha ılımlı bir tutum süregelmiĢtir. 

Hatta, intiharı onurlu bir davranıĢ olarak görme eğilimi de bu toplumlarda 

olmuĢtur.  
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  Yüzyıllar boyu, dinlerin intihara karĢı olan bu tutumları intihar olaylarını 

engelleyememiĢ ve bazı yaptırımların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

Toplumsal iliĢkilerin düzenlenmesinde dinsel kuralların egemen olduğu 

dönemlerde intihar, bir suç ve günah olarak değerlendirilmiĢtir. Bu ise, o 

dönemlerde intihar olaylarını engelleyememiĢ, fakat düĢük seviyelerde 

kalmasında büyük ölçüde rol oynamıĢtır.  

 

  Tek tanrılı dinlerin intihara karĢı ağır yaptırımlar uygulamaları, bu dinlerin 

ortaya çıktığı dönemlerde intihar olaylarının oldukça yaygın olduğunu 

göstermeleri açısından ilgi çekicidir.  

 

  Judaizm (Yahudilik dini), Hıristiyanlık ve Ġslamiyet gibi tek tanrılı dinlere 

göre insan hayatı Tanrı‟ya aittir; canı Tanrı yaratır ve geri alır. Ġnsanın kendini 

öldürmesi, Tanrı‟ya karĢı gelmedir ve bu kiĢi sonsuzluk içinde devamlı ızdırap 

çekecektir.  

   

  Yahudilerin kanun ve tefsir kitabı olan Zalmut, intiharı bir günah saymakta 

ve intihar eden kiĢi için geleneksel cenaze merasimini kabul etmemektedir. Ġntihar 

eden kiĢinin cesedi, adam öldürenlerin ve serserilerinki gibi cenaze merasimi 

yapılmaksızın ayrı bir yere gömülmekteydi.  

 

  Tevrat‟ta Samson, Saül, Abimelek ve Ahitofel gibi önemli dört kiĢinin 

intiharları anlatılmaktadır. Ayrıca, M.S. 73 yılında kuĢatılmıĢ olan Masada 

kalesinde 960 Yahudinin Romalılara esir düĢmemek için topluca intihar etmeleri, 

Yahudiler arasında intihar olaylarının dinsel yasaklara rağmen engellenemediğini 

göstermektedir.  

 

  Hıristiyanlık dininin ilk dönemlerinde, Hıristiyanlar arasında intihar 

oldukça yaygındı. Ġlk olarak St. Augustine intiharın her çeĢidini günahkarlık 

sayarak cinayetle eĢdeğer olarak görmüĢ ve bu yaklaĢım etkisini hristiyanlık 

dünyasında uzunca bir süre korumuĢtur.  
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  Ortaçağda intihar edenler insanlık dıĢı muamelelere uğramaktaydılar. 

Bunlar sürüklenerek bir odun yığınında yakılır veya bir fıçıya konarak nehre 

atılırdı.  

 

  1789 devrimden sonra Fransa‟da intihar edenler bir kalbur üzerinde ata 

bağlanıp sürüklenir, mezarlığa gömülmez ve hatta bütün ailesi bu olaydan 

sorumlu tutulurdu. Ġngiltere‟de ise bir zamanlar, intihar edenler vücutlarından 

kazıklar geçirilerek bir yola gömülürdü. Kilisenin baskısının azalması ile daha 

sonraları bu tür uygulamalar yavaĢ yavaĢ kalkmıĢtır. Bugün Katoliklerde, intihar 

edenler Katolik mezarına gömülmez ve cenazesinde rahip bulunmaz.  

 

  Protestanlık mezhebinin ortaya çıkması ile intihar oranlarında bir artıĢ 

görülmüĢtür. Rönesans dönemindeki bu artıĢı, o dönemin düĢünürleri en önemli 

sorunlardan biri olarak görmüĢlerdir. J. Dumas ve M. Montaigne, kendi 

dönemlerinde intiharın bütün hristiyanlık aleminde yayıldığını ve artıĢ 

gösterdiğini belirtmiĢlerdir. Ġntihar oranlarındaki bu artıĢ günümüze kadar gelerek, 

bugün batı toplumlarında en önemli toplumsal sorunlar arasında yeralmıĢtır.  

 

  Ġslamiyet de aynı Ģekilde intihara karĢı bir tavır geliĢtirilmiĢ ve hatta 

intiharın, baĢkasını öldürmekten daha büyük bir günah olduğu belirtilmiĢtir. 

Susuzluk, açlık gibi nedenlerle olanlar dıĢında intihar edenlere, cenaze namazı 

kılınmaması gibi bir yaptırım uygulanmaktadır. Cinayet iĢleyen ve idam 

edilenlerin dahi cenaze namazlarının kılınması, Ġslam dininin intihar karĢısındaki 

tutumunu rahatça göstermektedir.  

 

  Tek tanrılı dinlerde bence bu konuda bir eksiklik mevcuttur. Toplumsal 

nedenlerden dolayı baskı hisseden kiĢi intihara kalkıĢmakta, ve bu eylemi dinen 

suç sayılmakta buda ikinci bir toplumsal baskıyı beraberinde getirmektedir.  

 

  Ġnsan psikolojisi dayanıksızdır. Ġnsanlar gerçekten çaresiz kaldıkları anda 

psikolojik baskı altında artık dünyadan bir Ģey beklemediklerini düĢünürler. Bu 

anda gerçekten bir psikolojik destekten söz edebilsek belki insan hayatını topluma 
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bağlayabiliriz. Ancak bu olmadan direkt olarak intihar eden insanı suçlu sayan 

görüĢ hatalı bir görüĢtür. 

 

  KiĢi her ne kadar tanrı katında günahkar ise de, toplumun bu insana destek 

olması Ģarttır.  

 

  Ülkemizde 18 yaĢında tecavüze uğrayıp hamile kalan bir genç kız, bu 

eyleminden dolayı akrabaları tarafından dıĢlanmakta, hatta doğu bölgelerde böyle 

bir Ģerefsizliği! yaptığı için öldürülmekte iken, bu insana “intihar günahtır kiĢiye 

canı Tanrı‟nın emanetidir” demek büyük yanlıĢtır. Bu insanın içinde bulunduğu 

zor durumda eğer canına kıyması istenmiyorsa, gerekli psikolojik destek verilmeli 

ve yalnız olmadığı, ailesinin her zaman yanında olacağı belirtilmelidir. 

 

  Dinsel hukuktan pozitif hukuka geçildiği dönemlerde bile bu tür 

uygulamalar sökülüp atılamadı. Günümüzde ABD gibi geliĢmiĢ bir ülkenin bazı 

eyaletlerinde intihar giriĢiminde bulunup da baĢaramayanlar adam öldürme suçu 

ile yargılanmaktadır. Günümüzde, dünya genelinde intihar bir suç 

sayılmamaktadır; fakat baĢkasını intihara teĢvik etmek veya yardım etmek suç 

sayılmaktadır. 

 

  Ülkemizde de, Cumhuriyetin ilanından sonra, intihar suç sayılmamaktadır. 

Ġntihar giriĢiminde bulunan kiĢi, ölümden kurtulursa bir cezaya çarptırılmaz. 

Ancak, intihar için uyuĢturucu madde kullanan veya ruhsatsız silahla intihara 

giriĢim edenler 6136 sayılı kanuna muhalefetten; yani uyuĢturucu madde 

kullanmaktan veya ruhsatsız silah taĢıma suçundan yargılanırlar. Kolektif 

intiharlarda, birbirini intihara ikna eden kiĢilerden birinin ölmesi, diğerinin 

kurtulması halinde, kurtulan taraf baĢkasını intihara ikna suçundan ve yardım 

etmekten suçlu duruma düĢer. BaĢkasını intihara ikna ve yardım eden kimse ise, 

eğer diğer kiĢi ölürse, TCK‟nın 454. maddesine göre üç seneden on seneye kadar 

ağır hapis cezasına çarptırılır. Aynı Ģekilde yeni Ceza Kanunumuzun 84. maddesi 

de bu Ģekilde ve hatta daha geniĢ bir Ģekilde intihara yönlendirme suçunu 

belirlemiĢtir.                  
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  Yeni kanunumuzu daha sonra açık olarak yorumlayacağımızdan Ģu anda 

burada fazla üzerinde durmak istemesem de Ģunu belirtmeden geçemeyeceğim; 

zannımca bu suç o kadar geniĢletilmelidir ki yukarıdaki örnekte belirttiğim gibi 

tecavüze uğrayıp hamile kalan kadının intihar etmesi halinde, ailesi bu cezaya 

çarptırılmalıdır. 

 

D. ĠNTĠHAR DÜġÜNCESĠ, ĠNTĠHAR GĠRĠġĠMĠ ve GERÇEK 

ĠNTĠHAR 

 

  Yakın bir geçmiĢe kadar intihar giriĢimleri, yani ölümle sonuçlanmayan 

intihar olayları, ölümle sonuçlanan intiharların bir alt-kategorisi olarak ele alınmıĢ 

ve giriĢimde bulunup, bunu baĢaramamıĢ olanlar ise sadece ölüme ulaĢamamıĢ 

kiĢiler olarak değerlendirilmiĢtir.  

  

  Son zamanlarda yapılan birçok araĢtırma intihar giriĢimleri ve gerçek 

intiharların farklı dinamiklere sahip olduklarını ortaya çıkarmıĢtır. Bundan dolayı, 

intihar olgusunu temel boyutları bakımından farklı davranıĢlardaki kategorilere 

ayırmak gerekmektedir. Nitekim yeni ceza kanunumuzda bu Ģekilde bir ayrım 

yapmıĢ ve teĢvik ve yardımcı intihar sonucuna ulaĢılmasa bile ceza alacağı 

öngörülmüĢtür. Bu kategoriler:  

 

  İntihar düşüncesi: Ġnsanların büyük bir çoğunluğu yaĢamlarının belli 

dönemlerinde intihar etmeyi düĢünmüĢlerdir. Çünkü insan, her zaman ölümü ve 

ölümden sonrasını merak etmiĢtir. Bundan dolayı, kendi hayatına kendisi son 

vererek bu merakını tatmin edebileceğini düĢünür. Böyle bir düĢünce, insanın 

zihinsel faaliyetlerinin bir sonucudur; anormal birĢey değildir. Bu tür düĢünceleri 

kafalarından geçirenlerin büyük bir bölümü bunu uygulamaya geçirmeyerek, 

sadece düĢünsel alanda bu eylemi gerçekleĢtirerek ölümlerinden sonra nelerin 

olabileceğini tahmin etmeye çalıĢırlar.  

 

  İntihar tehditleri: Bazı kimseler, istedikleri bir Ģeyi elde etmek için intihar 

tehditleri savururlar. Böyle bir davranıĢla istediklerini elde edenlerde bu davranıĢ 

biçimi adeta alıĢkanlık haline gelebilir. Bu tür tehditler savuranlar diğerlerinin 
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ilgisini, yardımlarını sağlama amacı güderler. Çevredeki kiĢiler bu tehditleri 

ciddiye almazlarsa, bazen göstermelik ve hatta gerçek intihar giriĢimleri ortaya 

çıkabilir.  

 

  Göstermelik intihar girişimi: ġaka yapmadığını, kendisini gerçekten 

öldürebileceğini göstermek amacıyla, tehditlerine cevap alamayan kiĢiler 

göstermelik intihar giriĢiminde bulunurlar. Fakat eyleme giriĢmeden önce, 

diğerlerinin kendisini kurtarmaları için birçok açık kapı bırakır. Örneğin; kiĢi ilaç 

içtiğini ve intihar edeceğini bir yakınına telefonla bildirir. Böylece, onun gelip 

kendisini kurtarmasını sağlar. Artık, istediği Ģeyi elde etmesinde diğerleri daha 

tavizkar davranacaklardır. Bazen de, özellikle sanatçılar, halkın kendilerine karĢı 

azalan ilgilerini tekrar kazanmak amacıyla göstermelik intihar giriĢiminde 

bulunurlar veya bu yolda haberler yayarlar. Böylece basın ve kamuoyu günlerce 

bu kiĢiden sözeder.  

 

  Gerçek intihar girişimi: Göstermelik intihar giriĢimlerinin yanısıra, gerçek 

intihar giriĢimleri de vardır. Böyle bir eylemde bulunan kiĢi, ölmeyi gerçekten 

istemekte, fakat seçtiği yöntem ve zamanlama nedeniyle amacına ulaĢamamakta 

ve diğerlerince kurtarılmaktadır.            

 

  Önceden bir intihar düşüncesi olmaksızın meydana gelen intihar: Bazı 

durumlarda ise, kiĢide önceden bir intihar düĢüncesi olmadığı halde ortaya çıkan 

intihar olayları vardır. Ölmek niyeti olmaksızın, örneğin; bir kiĢi, ölürken insanın 

neler hissettiğini merak ederek kurtulma niyetiyle kendini asabilir, ama 

kurtulamayarak ölür. Gazetelerde bazen bu tür olaylara rastlanılmaktadır. Bunun 

yanısıra, değiĢik amaçlarda bu tür olaylar olabilir. Örneğin; Stearn‟ın bir 

araĢtırmasına göre, 13-19 yaĢları arasındaki erkeklerin intihar niyetleri olmadan, 

sadece orgazm olmak için kendilerini astıkları ve ölü bulundukları görülmüĢtür.  

 

  Gerçek intihar: Gerçek intihar olarak adlandırılan davranıĢta en temel 

koĢul eylemin ölümle sonuçlanmasıdır. Fakat, yukarıda da bahsedildiği gibi, bazı 

olaylarda kiĢinin amacı ölmek olmadığı halde, eylemi ölümle sonuçlanmaktadır. 

Bunlar bir istisna olarak kalıp, fazla bir oran teĢkil etmezler. Niyeti gerçekten 
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ölmek olan giriĢimciler ise, bu eylemlerini tekrarlayarak amaçlarına ulaĢmayı 

baĢarabilirler. Tabii, eylemlerini tekrarladıklarında daha öldürücü metotları 

seçerler.  

 

  Ġntihar giriĢimleri ve gerçek intiharlar arasındaki farkları ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılan araĢtırmalardan bazılarına kısaca değinmekte yarar vardır.  

 

  1957 yılında Los Angeles‟ta yapılan bir araĢtırmaya göre, intihar 

giriĢimlerinin % 69‟u kadınlar, % 31‟i erkekler tarafından yapılmıĢtır. Gerçek 

intiharlarda ise % 70‟i erkekler, % 30‟u kadınlar tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

YaĢ bakımından, giriĢimlerde en yüksek oranlar erkeklerde 32, kadınlarda ise 27; 

gerçek intiharlarda 42 yaĢ her iki cinsiyet için de en yüksek oranı teĢkil 

etmektedir.  

 

  Ülkemizde de araĢtırma sonuçları benzer durumları yansıtmaktadır. 

Kadınlarda giriĢimler, erkeklerde gerçek intiharlar daha çok görülmektedir. Her 

iki cinsiyette de yaĢın ilerlemesi ile birlikte intihar giriĢimleri azalmakta, gerçek 

intiharlar ise artmaktadır.  

 

  Stengel‟e göre, “intihar giriĢimleri ile gerçek intiharlar bazı noktalarda 

çakıĢan, aslında birbirinden büyük ayrılıkları olan iki grup insana has 

davranıĢlardır.”  

 

  Farberow ve Shneideman da aynı kanıyı desteklerler. Yaptıkları 

araĢtırmalara göre, gerçek intiharlarda insan, kendi içindeki yıkıcılık içgüdülerinin 

etkisiyle ölümü aramaktadır. GiriĢimlerde ise, insanlararası faktörler önemlidir; 

yani, kiĢilerarası çatıĢma ve geçimsizlikler. Gençlerdeki giriĢim oranının fazla 

olmasını bu sonuca bağlayabiliriz. Çünkü araĢtırmaların ortak sonuçlarına göre, 

17-35 yaĢları arasında intihar giriĢimleri tüm intihar giriĢimlerinin %65 ile % 

77‟sini oluĢturmaktadır. YaĢlılıkta ise insan kendisi ile çatıĢma halinde ve hayata 

küsmüĢ durumdadır. Böylece, saldırganlığının hedefi kendisi olmaktadır.  
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  Kadınlarda giriĢimlerin fazla olmasının nedeni seçilen yöntemden de 

büyük ölçüde kaynaklanmaktadır.  

 

  Ġntihar giriĢimleri, gerçek intiharlardan ortalama on kat fazladır. Buna 

göre, yılda Ġngiltere‟de 60.000, ABD‟nde 200.000 intihar giriĢimi olayı görülür.  

 

E. ĠNTĠHAR HAKKINDA NELER BĠLĠYORUZ  

 

  Eninde sonunda herkesin kendini öldürmek için geçerli bir sebebi vardır. 

Fakat intihar eden kiĢi diğerleri ile uzun süre iletiĢim kurmuĢ, onlardan yardım 

beklemiĢtir; intihar ise kiĢi için genellikle son çare olmaktadır. Ġntihar edenlerin 

büyük bir çoğunluğu bu niyetlerini eylemlerinden önce doğrudan veya dolaylı 

olarak arkadaĢlarına veya yakınlarına anlatmıĢlardır.  

 

  Halk arasında yaygın olan bazı yanlıĢ kanılar vardır ki, bunlar intihara 

eğilimi olanlar için tehlikeli ve teĢvık edicidir. Bu tür yanlıĢ kanılar yerine doğru 

olanları bilinirse, intihar niyetleri olan birçok kiĢinin bu niyetleri çok önceden 

anlaĢılmıĢ ve yardım edilmiĢ olabilecektir.  
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  Farberow ve Leonard bu konudaki yanlıĢ kanıları ve doğru olan Ģekillerini 

bir liste halinde toplamıĢlardır:  

      

YanlıĢ Doğru 

Ġntihar hakkında konuĢanlar intihar 

etmez.  

Kendini öldüren her on kiĢiden sekizi 

intihar niyetlerini daha önce kesin 

uyarılarla bildirmislerdir.  

Ġntihar eden kiĢiler gerçekten ölmek 

niyetindedir.  

Ġntihara kalkıĢanların bir kısmı ölmek 

ve yaĢamak arasında karar 

verememiĢir.  

Ġntihar uyarısız olur.  

Ġntihara kalkıĢan kiĢi bunu çeĢitli 

yollarla bildirir. Bu yollara karĢı 

alarmda olursak intihar önlenebilir.  

Bir kiĢi intihar etme eğilimindeyse, 

bu sonsuza kadar devam eder.  

Bu kiĢilerde intihar etme arzusu kısıtlı 

bir süre için olur. Kurtarılabilirlerse, 

hayatlarının geri kalan kısmını mutlu 

olarak yaĢayabilirler.  

Bir intihar krizinden sonra intihar 

riski sona ermiĢtir.  

Birçok intihar ilk giriĢimden sonraki 

bireyin sağlıksız fikirlerini eyleme 

geçirebileceği enerjiye sahipken üç ay 

içinde olmuĢtur.  

Ġntihar olayları zenginler arasında 

veya tam tersi fakirler arasında 

görülür.  

Ġntihar ne sadece zenginin ne de 

fakirin sorunudur. Toplumun her 

kesiminde olmaktadır ve de çok 

demokratiktir.  

Ġntihar bir ailede genetik olarak 

bireylere aktarılan bir mirastır.  

Ġntihar aileye dadanmaz. Sadece 

bireyin sorunudur ve önlenebilir.  

Bütün intihar eden bireyler kafaca 

hastadır. 

Yüzlerce intihar olayında intihar 

edenler çok mutsuzdurlar; fakat bu, 

onların kafaca hasta olmalarını 

gerektirmez. 

 



 21 

F. ĠNTĠHARIN NEDENLERĠ 

 

   Bizim için önemli olan konuya gelmiĢ bulunuyoruz. Ceza Kanunumuzda 

bu yönde bir çalıĢmaya girmiĢtir. Ġntihar olgusundan daha çok, intihara 

yönlendirme olgusunun üzerine gitmiĢ ve bu eylemi cezalandırmıĢtır. Bu nedenle 

Ġntiharın diğer nedenlerini kısaca geçip “Sosyal Nedenler” üzerinde özellikle 

duracağız. 

   

  Doğadaki her canlıda yaĢamını devam ettirme içgüdüsü vardır. Doğal 

olarak bu içgüdü, en geliĢmiĢ varlık olan insanda da vardır. YaĢamına yönelik her 

türlü güçlükle savaĢan insanların bir kısmı nasıl olup ta elleriyle bu en çok 

korumaları gereken kendi yaĢamlarına son verebiliyorlar?  

 

 

  Günümüzde her olgu gibi, intiharın nedenini tek bir faktöre bağlayarak 

açıklamak, modası geçmiĢ ve bilimsel olmayan bir anlayıĢı temsil eder. Ġntiharın 

nedenlerini açıklayabilmek için, az da olsa etkili olabilen her faktörü ele almak 

gerekir.  

 

  Birçok değiĢik faktörün etkisiyle ortaya çıkan bu olayı açıklayabilmek için 

her bilim dalı, kendi konu alanı içinde kalarak soruna farklı boyutlardan 

yaklaĢmıĢlardır. Yüzyıllar boyu süren bu açıklama çabaları henüz kesin bir sonuca 

varmıĢ değildir. Ġntihar konusunda günümüze kadar, birçok düĢünce, teori ileri 

sürülmüĢ ve birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Birbirlerinden çok farklı olan bu 

görüĢler, intiharın nedenlerini de farklı koĢullara bağlarlar.  

 

  Toplum içinde doğan ve yaĢayan insanın bu eylemini kavrayabilmek ve 

açıklayabilmek için toplumu oluĢturan öğeleri analiz etmek gerekir. Bu nedenle 

konuya farklı boyutlarda bakan her görüĢü bilimsel yönden ele almak ve üzerinde 

düĢünmek gereklidir. Fakat intiharın nedenlerini açıklama çabası içine giren her 

görüĢü ele alıp incelemek gerekirse de; bu farklı görüĢlerin her biri tek tek birer 

tez konusu oluĢturabileceği için, ve bizim konumuzu ilgilendiren Ceza 
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Kanunumuzda sadece Sosyal Nedenler dikkate alındığı için kabul edilen görüĢlere 

kısa ve genel olarak değinilecektir.  

  

a. ĠNTĠHARIN COĞRAFĠ NEDENLERĠ  

 

  Bu tür görüĢler intiharın nedenlerini determinist bir anlayıĢla kiĢinin ve 

toplumun dıĢında aramaktadırlar. Bunlar bazı coğrafi faktörlerin intiharlar 

üzerinde etkili olduğu savunmuĢlar ve bunu kanıtlamak için bazı araĢtırmalar 

yapmıĢlardır.  

 

  Bazı araĢtırmacılar öncellikle güneĢin ve ayın kozmik etkisi üzerinde 

durmuĢlar, fakat daha sonra bunların doğrudan etkileri yerine, dünyada meydana 

getirdikleri değiĢikliklerin intiharlar üzerindeki etki derecelerini araĢtırmaya 

yönelmiĢlerdir.  

   

  Avrupa‟da yapılan bir çok araĢtırma sonucuna göre, kuzey-batı intihar 

oranı yönünden genelde en fazladır. Bazı Avrupa ülkelerinde kuzeye göre 

güneyde oran daha düĢüktür; fakat bu genel bir kural değildir. Örneğin 

Ġngiltere‟de durum daha farklıdır.  

 

  Montesquieu, Ġngiltere‟deki intihar bolluğunu bir iklim hastalığı olarak 

görür. Cheyne ise, sonbahar ve batı rüzgârlarının sorumlu olduğunu söyler. 

Osiander aynı yargıyı Kuzey Almanya için getirir. Fakat iĢi bu kadar abartmak 

doğru değildir.  
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Ġngiltere‟de Bazı Yıllarda Ġntiharlar  

Yıllar  Erkek (Yüzbinde)  Kadın (Yüzbinde)  

1932  21,0  8,1  

1933  20,1  8,4  

1936  17,6  7,7  

1937  17,5  8,1  

1946  14,4  7,5  

1947  13,7  7,6  

1948  14,5  7,9  

1949  14,7  7,5  

   

  Tabloda da görüldüğü gibi Ġngiltere‟de her yıl intihar oranları 

değiĢmektedir. Cinsiyetler arasındaki oran farklarını dikkate almasak bile, bir 

cinsiyette önceki yıla göre artıĢ görülürken, diğer cinsiyette bir düĢüĢ 

görülmektedir. Eğer iklim değiĢikliğinden kaynaklanan bir oran değiĢmesi varsa, 

niçin her iki cinsiyette de aynı yönde değildir?  

 

  Bazı araĢtırmacılar ise mevsimler ve hava koĢullarının intiharlar üzerindeki 

etkilerini incelemiĢlerdir. Örneğin; A.B.D.‟nin bazı kentlerinde bu tür bir 

araĢtırma yapan C.M. Mills‟e göre, fırtınalarla intihar arasında bir iliĢki vardır. 

“Barometrik basıncın birden düĢmesi ve birden değiĢmesiyle intihar frekansları 

yükselir.”  

 

  Ancak bu iddiaların hiçbirisi iddiadan öteye gidememiĢtir. Bunları kanıtlar 

nitelikte tutarlı kanıt yoktur. KiĢi akĢamüstü intihar etmiĢ olsa bile bunu tetikleyen 

akĢamüstü olması değildir. Arkasında yatan farklı bir neden mutlaka olacaktır. 

KiĢi sadece planlı olan eylemini zaman olarak belirli bir zaman diliminde 

yapmaktadır. 
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b. ĠNTĠHARIN BĠYOLOJĠK NEDENLERĠ 

 

  Bazı araĢtırmacılar intihara insanın biyolojik yapısının neden olduğunu 

savunmuĢlardır. Bu tür görüĢler insanın beden yapısının, kalıtımın veya bedendeki 

kimyasal değiĢiklerin intihara doğrudan neden olabileceği görüĢündedirler.  

 

  Beden yapısının intihar nedeni olduğunu savunan Sheldon‟a göre 

endomorfik tipler (ĢiĢman ve neĢeli kiĢiler) intihara karĢı nefret beslerler; oysa 

ektomorfik tipler (zayıf ve duygusal kiĢiler) hassas kiĢilikleri dolayısıyla sık sık 

intihar eğiliminde bulunurlar. Yani Sheldon, ĢiĢman kiĢilerin intihar etmediklerini 

savunmaktadır. Oysa birçok araĢtırma, aĢırı ĢiĢmanların da, zayıflar gibi, normal 

ağırlıklı kiĢilere göre daha çok intihar ettiğini ortaya çıkarmıĢtır. Bu tür kiĢilerde 

intihar oranının yüksek olmasını ise, toplumun bu tip kiĢilere karĢı takındığı alaycı 

tavırlarda aramak daha gerçekçi olacaktır. Çevredeki kiĢilerin “cılız, sıska, fıçı, 

dobiĢ vb.” gibi alaycı ifadeleri bu kiĢilerde olumsuz duygular uyandırarak 

bunalıma itmekte ve intihara sürükleyebilmektedir.  

 

  Kalıtımın intihar üzerindeki etkisini anlayabilmenin en geçerli yollarından 

biri ikizleri incelemektir. Eğer tek ve çift yumurta ikizlerinde farklı oranlar 

bulunursa, kalıtımın belirli ölçüler içinde etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.  

 

  Ġntiharda kalıtımın etkisinin olup olmadığını anlamak için tek ve çift 

yumurta ikizlerini inceleyen Kallman, bunlarda farklı bir intihar davranıĢı 

bulamamıĢtır. Kalıtımın intihar üzerinde etkisi olsaydı çocuklarda oranın daha 

yüksek olması ve her iki cinsiyette de aynı oranda olması gerekirdi. Oysa, 

çocuklarda intihar oranı oldukça düĢüktür ve her iki cinsiyetin intihar oranları 

arasında oldukça büyük farklılıklar vardır.  

 

  Bazı araĢtırmacılar cinsiyetler arasındaki farklılığı cinsiyet hormon 

seviyesinde aramaktadırlar. Bu tür araĢtırmalar daha çok kadınlar üzerinde 

yapılmıĢtır. Çünkü erkeklerde cinsiyet hormon seviyesi birkaç yıl sabit kalmakta; 

oysa kadınlarda kısa bir sürede hormon seviyesinde değiĢiklikler olmaktadır. 

Kadınların adet dönemlerinde intihar oranlarında artıĢ gözlenmiĢtir. Yumurtlama, 
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kanama, adet-öncesi dönemler kadınlarda intihar için genellikle ortak günlerdir. 

Çünkü bu zamanlarda kadınlar sinirli, gergin ve sıkıntılı olmaktadırlar. Bu durum 

ise intihara uygun bir zemin oluĢturmaktadır.  

 

  Irklar arasındaki oransal farklılıkları, bazı araĢtırmacılar biyolojik bir 

nedene bağlama eğilimindedirler. Örneğin, zencilerde intihar oranları beyazlara 

göre daha düĢüktür. Fakat bunun nedeni biyolojik olmaktan çok, toplumun değiĢik 

ırklara olan tepkilerinde ve sosyal baskısında yatmaktadır. Ayrıca, aynı ırka 

mensup olan değiĢik toplumlarda ve bir toplumun değiĢik bölgelerinde intihar 

oranları aynı değildir.  

 

  1970‟li yılların baĢlarında, ağır bunalım geçiren hastaların beyin 

sıvılarındaki kimyasal maddeleri inceleyen Marie Asberg isimli bir psikiyatrist 

ilginç bir sonuç buldu. Ġncelediği hastaların büyük bir çoğunda, beyin sıvısındaki 

5HIAA (5-Hidroksindoleasetik asit: Beyinde neşe ve duyguyu etkileyen temel 

maddelerden erotonin’in parçalanma ürünüdür.) değiĢimi çok azdı. Üstelik, 

intihar eden ya da intihar giriĢiminde bulunan hastalarda bu oran daha da düĢüktü. 

Sağlam kiĢilerde 19.8 nanogram/mm (1 nanogram, gramın milyarda biridir.) olan 

5HIAA düzeyi, hastalarda 16.3‟dü. Hastaların çok düĢük 5HIAA‟lıları Ģiddetli 

intihar yöntemlerini seçerken; daha yüksek olanları ılımlı yolları seçmiĢler ve 

hiçbiri de kendini öldürememiĢtir. Ancak bu araĢtırma sonucunda kesin bir 

yargıya varılamadı. AraĢtırmayı yürüten Asberg; “Bana kalırsa, düĢük 5HIAA 

intihar olayını belirlemiyor, yalnızca insanları çevrenin etkisine daha açık tutuyor” 

diyerek, intihar üzerindeki psikolojik ve özellikle de toplumsal faktörlerin 

etkilerini gözardı etmememiz gerektiğini vurgulamaktadır. 

 

  Görüldüğü gibi biyolojik nedenlerde Asberg‟in de dediği gibi insanları 

çevrenin etkisine daha açık tutması nedeniyle konuĢulabilir. 

 

c. ĠNTĠHARIN FELSEFĠ NEDENLERĠ  

 

  Çağlar boyunca toplumlar intihara farklı tepkiler göstermiĢlerdir. Kimi 

toplumlarda desteklenen ve doğru bir davranıĢ olarak kabul edilen intihar, diğer 
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bazı toplumlarda ise olumsuz bir davranıĢ olarak değerlendirilmiĢtir. Bu tür 

tepkilerin yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri de kuĢkusuz toplumların 

düĢünce biçimleri ve dolayısıyla düĢünürleridir. Hata bazı düĢünürlerin eserleri, o 

dönemdeki intihar olaylarından sorumlu tutulmuĢlardır.  

 

  DüĢünürler daha çok insanın kendi yaĢamına son verme hakkına sahip 

olup olmadıkları ve bu davranıĢın onurlu bir davranıĢ olup olmadığı üzerinde 

durmuĢlardır.  

 

  Ġntihara karĢı olan bir düĢünür de Epikür‟dür. O da, öncekiler gibi, erdeme 

önem vermiĢ ve amacımızın bilgeliğe ulaĢmak olduğunu savunmuĢtur. Ġnsan 

ihtiraslarını tatmin yoluyla mutluluğa ulaĢamaz. Çünkü, hazzın tatminini doğal 

olarak bir sıkıntı ve isteksizlik takip edecektir. Bu, bizi, gerçek amacımız olan 

acıdan kaçmak hedefinden saptıracaktır (Fromm 1982). Hatta, ölümü aramaya 

kadar götürecektir.  

 

  Eski Yunan‟da intiharın kabul edilebilir bir eylem olduğuna doğru yapılan 

kararlı ilk değiĢim, Epikür‟ün en büyük rakibi Kitionlu Zenon tarafından 

olmuĢtur. Zenon, kiĢinin intihar etme hakkına sahip olduğunu savunur. Kendisi de 

yaĢlandığında intihar etmiĢtir.  

 

  Stuacılara göre, akıllı adamın intiharı sorunu ahlâki bir doğru veya yanlıĢ 

değildir. Fakat karĢılaĢılan bir durumda yaĢamayı veya ölmeyi tercih kararıdır.  

Stuacılar intiharı savunmakla kalmamıĢ, Ģu durumlarda yapılması gereken bir 

davranıĢ olarak kabul etmiĢlerdir. (Gibbs 1968)  

  1)     Bu hareket diğer kiĢiler veya vatana bir hizmet taĢıdığı zaman,  

  2)     KiĢi yasa dıĢı bir iĢe zorlandığı zaman,  

  3)      Kronik hastalıklarda; ölümün yaĢama tercih edileceği durumlarda,  

 

  Hegesias, iĢi daha ileri götürerek, bilgi olmayan kimselerin kendilerini 

öldürmeleri gerektiğini savunur. Ona göre mutluluk erdemdir. Günlük olayların 

hazzını arayan kimse bu mutluluğu hiçbir zaman elde edemez; o halde bilge 

olmayan kiĢi erdemsizdir, kendini öldürmelidir. Onun felsefesinin temelini ise, Ģu 
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sözü çok iyi bir biçimde yansıtır: “YaĢamın yolunu olduğu gibi, ölmenin yolunu 

da kendimiz seçmeliyiz.” (Montaigne 1984).  

 

  Seneka; “iyi insan yaĢaması gerektiği kadar yaĢar, yaĢayabildiği kadar 

değil” demektedir (Choron 1972). Ġnsan kendi ölümüne istediği zaman karar 

verebilir. YaĢamı ile felsefesi birbiriyle çeliĢtiği için, Roma Kralı Neron 

tarafından damarını keserek intihar etme cezasına çarptırılmıĢtır.  

 

  Eski Yunan‟da son zamanlarda intiharın bu Ģekilde kabul edilebilir bir 

eylem olması, o devirde intiharların artmasına neden olan faktörlerden biri 

olabilir. Özellikle Yunan sitelerinin Roma‟ya katılmasıyla bu oranlarda bir artıĢ 

görülmüĢtür.  

 

  Hristiyanlığın batı dünyasında egemen olmasıyla beraber, kilise öğretileri 

felsefe alanında da etkin duruma gelmiĢ ve Rönesans dönemine kadar bu 

etkinliğini sürdürebilmiĢtir. Bu dönem filozoflarında, insan hayatının Tanrı‟ya ait 

olduğu fikri egemen durumdaydı. Dinle felsefenin bu dönemde içiçe oluĢu intihar 

olaylarının düĢük bir oranda kalmasına neden olmuĢ; fakat tamamen 

engelleyememiĢtir. Rönesans ile birlikte kilise felsefesi etkinliğini yitirmiĢ ve 

intihar konusunda da daha tavizkâr bir tutum takınılmaya baĢlanmıĢtır.  

 

  Montaigne, insanın kendi iradesiyle yaĢamına son verebileceğini 

savunmuĢtur. “hayat bir iĢinize yaramadıysa, boĢu boĢuna geçtiyse, onu 

yitirmekten ne korkuyorsunuz. Daha yaĢayıp da ne yapacaksınız” diyen 

Montaigne‟e göre, ölümle bütün dertler bitecektir (Montaigne 1984). Bunun için 

ölümden korkmamalı ve dertlerden kurtulmanın bir yolu olarak da intiharı 

düĢünmelidir.  

 

  18. yüzyıl felsefesinde ençok iĢlenen konulardan biri özgürlük olduğu için, 

bu dönemdeki filozofların hemen hepsi intihara da izin verir bir tavır 

takınmıĢlardır. Montesquieu intihara karĢı uygulanan kanunları eleĢtirmiĢtir. 

Hume, intiharın bir suç olduğu fikrini çürütmeye çalıĢıyor. Ona göre intihar, ilahi 

yasaya karĢı gelme değildir; çünkü bu yasa doğa yasasıyla birlikte iĢler ve insanın 
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doğadaki yerini bulmasına yardımcı olur. Rousseau, baĢkasına zarar vermedikçe 

intiharı destekler. Söylentilere göre, mutsuz bir yaĢamı olan Rousseau da intihar 

etmiĢtir. Aynı dönemlerde yaĢamıĢ olan Diderot ise, doğal olmadığı ve kilisenin 

öğretilerine karĢı geldiği için anti-sosyal bir davranıĢ olarak görür ve karĢı çıkar.  

19. yüzyılda Kant, intihara karĢı çıkmaktadır. Hume‟un görüĢünü eleĢtirir. Kant‟a 

göre, doğal olarak insanın ilk amacı kendini korumaktır. Bunun için intihar bir 

kusurdur ve lanetlenmelidir.  

 

  Schopenhauer, Kant‟a göre daha çok taviz verir. Ona göre, kiĢi intihar 

etme hakkına sahiptir; ama bu, boĢ ve aptalca bir Ģeydir. Ġntihar, kiĢinin doğaya 

sorduğu bir sorudur: Ölümün ötesinde ne var? Kendilerini öldürenler sadece acı 

çeken bedenlerinin acısına son verebilirler; sonsuz sürekliliklerine engel 

olamazlar.  

 

  “Bazıları çok erken, bazıları çok geç hayattan ayrılıyorlar, asıl iĢ tam 

zamanında ölmektir” (Arkun 1963) diyen Nietzsche, intihara karĢı değildir. Ġntihar 

kiĢinin hakkı ve ona verilen bir armağandır. Üst-insanın yaratılması için 

felsefesini yönlendiren Nietzsche, bu üstün amaca katkıda bulunamayacak kiĢinin 

intihar etmesini ve bundan da mutluluk duymasını söyler.  

 

  Hartmann ise, insanın sahip olduğu tek Ģeyin bu dünya olduğunu 

belirterek, en iyi olmamakla beraber elimizdeki bu dünyadan vazgeçmememiz 

gerektiğini savunur. YaĢamak, temelde arzu edilmeyen bir Ģeydir; hayal kırıklığı 

ile doludur. Fakat yine de, elimizdekinin en iyisi olan bu yaĢamdan kaçmamalıdır.  

Camus, “acaba hayat yaĢamaya değer mi, değmez mi?” sorusuna cevap vermeye 

çalıĢır (Hübscher 1980). Camus için bu soru felsefenin temel sorusudur; bundan 

baĢka da temel felsefe sorusu yoktur.  Bu sorunun cevabını Camus Ģöyle verir: 

Ġnsan intihar edebilir, ancak bu dürüstlük olmaz. Ölüm insanı huzura kavuĢturur, 

fakat insanın gerçek çabası dünya üzerinde mümkün olduğu kadar çok kalmaya, 

onu incelemeye çalıĢmak olmalıdır.  

 

  Günümüzde bile psikiyatri bu eğilimini korumaktadır. Ġntihar eden bir kiĢi 

amok sendromu, histerik kiĢilik, affektif psikoz, psikotik depresif ve manik 
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depresif psikoz, yaĢdönümü depresyonu vb. gibi hastalıklardan birine 

sokulmaktadır. Bunların gerçeklik payları olduğu inkar edilemez; ancak bu kiĢilik 

yapılarının oluĢmasında kiĢinin ailesinin, çevresinin ve toplumun önemli payı 

vardır ve bunları dikkate almadan intiharın nedenlerini açıklamak imkansız 

olmaktadır.  

 

  Bourdin ve Esquirol gibi Fransız psikiyatristleri intiharı patolojik bir olay 

sayarlar. Esquirol‟a göre, intihar eden kiĢi bu davranıĢı aĢırı bir hezeyan 

halindeyken yapar. Fakat intiharı delilik olarak ele alan bu görüĢün ömrü fazla 

uzun olmamıĢtır.  

 

  Daha sonraki yıllarda intiharı psikopatolojik yoldan açıklamaya çalıĢan 

Delmas, sosyolojik teorileri reddederek, intiharda önemli olan noktanın insandaki 

ölüm isteği ve iradesi olduğunu söyleyerek intihar determinizminin tamamen 

kiĢisel bir determinizm olduğunu söylemiĢtir. Kişi yaşamak mümkünken ölümü 

seçer demektedir. Sözde intiharları bir yana bırakan Delmas‟a göre gerçek 

intiharın nedeni üç değiĢik halde belirir:  

    1.      Çöküntü halleri ya da melankoli nöbetleri,  

    2.      Kronik, devamlı çöküntü halleri ya da yapıdan ileri gelen çöküntü halleri,  

    3.      Yapıdan ileri gelen aĢırı heyecanlılıktaki son dönemler.  

 

  Delmas‟a göre intiharlarda %90 oranında kronik çöküntü halleri yahut 

yapıdan ileri gelen çöküntü halleri neden olmaktadır. Sıkıntı (anxiete) halinin bir 

dereceden sonra intihar için yeter sebep olduğunu ileri süren Delmas, dıĢ 

nedenlere ve sosyal faktörlere aĢırı heyecan hallerinde bir Ģok etkisi yapmasıyla 

intihara neden olduğu ölçüde önem verir. BaĢlangıçta intiharı tamamıyla 

psikolojik açıdan incelemeye çalıĢan Delmas, sonunda bu iĢi tümüyle yapıya 

bağlar; biyolojik bir sorun haline getirir. Delmas‟ın teorisi sonradan birçokları 

tarafından eleĢtirilmiĢtir; ancak onun en önemli katkısı gerçek intiharı diğer 

türlerinden ayırması olmuĢtur.  

 

  Psikoloji alanında intihar konusu ile yakından ilgilenen teoriler, daha çok 

psikanalatik teorilerdir. Bu teorilerin öncüsü ve en çok tanınanı Freud‟un 
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teorisidir. Freud intiharın tam bir açıklamasının hiçbir yolla yapılamayacağını 

belirtir. Bundan dolayı, Freud ve onu takip edenler, sadece intihara zemin 

hazırlayan psiĢik durumları ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır.  

 

  Freud intiharı saldırganlık olarak ele alır. Çöküntü halinin dinamiklerini 

ortaya çıkarmak amacıyla intiharın açıklamasını denemiĢtir. Freud‟a göre kiĢilik 

üç tabakadan oluĢur:  

 

  Ġd kiĢiliğin temel sistemidir; kalıtımsal olarak gelen, içgüdüleri de içeren 

ve doğuĢtan varolan psikolojik gizilgüçlerin tümüdür. Enerjisini bedensel 

süreçlerden alan id, fazla enerji birikimine katlanmaz. Böyle bir durum ortaya 

çıkarsa organizmada gerilim yaratır. Cinsiyet, kendini koruma, saldırganlık gibi 

içgüdülerin de bulunduğu id‟e, Freud “gerçek ruhsal varlık” demiĢtir. Ego ve 

süperego id‟den ayrılarak geliĢir. Ego, psiĢenin en önemli kısmıdır, çocuklukta 

yavaĢ yavaĢ idden ayrılarak geliĢir ve kiĢiliği oluĢturur. DıĢ dünya ile iliĢki kuran, 

bilince gelen duyuĢları, izlenimleri birbirlerine bağlayan bu kısımdır. Süperego 

ise, çocuğa anababası tarafından aktarılan, ödül ve ceza uygulamalarıyla 

pekiĢtirilen geleneksel değerlerin temsilcisidir. Egodan ayrılan bu kısım, id ve 

egoyu kendi istediği düzene yöneltme eğilimindedir. Süperego sadece terbiye 

edenlerin damgasını taĢımakla kalmaz, ayrıca sosyal ve kollektif bir özü de vardır.  

 

  Normal bir insanda kiĢiliğin bu üç öğesi birlikte, düzen içinde iĢler; ego bu 

düzenlemeyi sağlar. Ġç çatıĢmaysa bu üç öğenin arasında bir çatıĢma olmasıdır. 

Ġdin arzularına karĢı koyan ego bir yandan da süperegoya uymak ve ona hesap 

vermek zorundadır. Yani, bir yandan idin isteklerine uyarak baĢtan çıkarılmak, öte 

yandan süperegonun ahlâk kurallarıyla tehdit edilmiĢ olmak her insanda bir iç 

çatıĢma yaratabilir. Eğer kiĢi normalse çatıĢma bilinçte olur ve ego durumu 

kontrol edebilir. Eğer çatıĢma bilinç dıĢında oluyorsa, durum egonun 

kontrolünden çıkar ve nevroz baĢgösterir.  

   

  Tehlike karĢısındaki iç çatıĢmada bazen tehlike gerçektir ve kiĢinin 

dıĢındadır. Böyle bir tehlike karĢısında insanın içinde bir atılım belirir; kendini 

savunmayı dener. Tehlike gerçek bir engelden geliyorsa, insan saldırıcı 
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kuvvetlerini bu tehlikeye karĢı çevirir ya da ondan kaçma yolunu tutar. Ancak, 

savunma olanaksızsa ve bertaraf edemeyeceği bir tehlikeyle karĢı karĢıyaysa, 

acıdan kurtulmanın baĢka bir yolu olmadığını görünce bilerek, isteyerek kendini 

öldürebilir.  

 

  Bir tehlike karĢısında bütün canlılar gibi, insanın da yapacağı Ģey kendini 

korumak ya da tehlikeden kaçmaktır. Bu kaçma iki Ģekilde olur: biri tehlikeden 

uzaklaĢarak kaçmak, diğeri ise kendini tehlikenin içine atarak. Nevrozlu bir kiĢi 

ise tehlikeyi açıkça göremez ve yorumlayamaz. Ġki zıt kutup arasında bocalar ve 

zıt isteklerden istemediğine doğru sürüklenir. Böylece ölüm, yani intihar meydana 

gelir. Ölüm korkusundan azap duyan ve çaresiz hastalıklara yakalananların, bu 

korkudan kurtulmak için kendilerini öldürdükleri gibi.  

 

d. ĠNTĠHARIN SOSYOLOJĠK NEDENLERĠ  

 

  Buraya kadar bahsedilen nedenlerin intiharlar üzerinde, belli ölçüde de 

olsa, etkili olduğu bir gerçektir. Fakat en önemli faktörün toplumsal faktörler 

olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü toplumsal yapı, fiziki çevresini olduğu kadar, 

insanını da denetim altına alabilmektedir.  

  “Ġntihar etmek belki insan doğasına aykırıdır; ama elveriĢsiz toplumsal 

koĢullar da insana karĢıdır. Bu elveriĢsiz koĢullara karĢı verilen savaĢta ise 

herkesin aynı direnci göstermesi her zaman için olası değildir.”  

 

  Sosyologlar, toplumun bireyleri üzerindeki kontrolünün baĢarısız olması 

sonucu intiharların ortaya çıktığını savunurlar. Sosyolojik teorilerin çok büyük bir 

çoğunluğu Durkheim‟in teorisinden etkilenmiĢtir. Durkheim, intiharın nedenlerin 

araĢtıran bir çalıĢma yapmıĢtır, ki bu çalıĢma sosyal bilimlerde istatistik 

yöntemlerin kullanıldığı ilk çalıĢmadır.  

 

  Ġstatistikler belirli bir toplumda beĢ on yıllık intiharların yıllık toplamının 

hemen hemen aynı kaldığını göstermektedir. Bu nedenle intiharın nedenlerinin 

bireyden çok toplumda aranması gerekir.  
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  Durkheim, intiharın toplumsal nedenlerini ele almadan önce, toplumsal 

olmayan nedenleri üzerinde durur ve bunların intiharla olan iliĢkilerini 

belirlemeye çalıĢır. Psikolo-organik ve fizik çevre gibi toplumsal olmayan 

nedenlerle intihar oranlarını istatistiksel olarak karĢılaĢtırır.  

 

  Ona göre, akıl hastalığı, sarhoĢluk ve ırk gibi psiko-organik özelliklerle 

intihar arasında zorunlu bir iliĢki yoktur. Akıl hastalığı oranı kadınlarda daha 

yüksektir, oysa intihar oranı erkeklerde yüksektir. Yine, yahudilerde delilik oranı 

yüksek olduğu halde, intihar oranı düĢüktür. Almanya‟nın bazı bölgelerinde, 

diğerlerine oranla alkol tüketimi fazla olmasına rağmen, buralarda intihar oranının 

az olması ve Germen ırkına bağlı toplumların herbirinde intihar oranlarının farklı 

olması sarhoĢluk ve ırk gibi değiĢkenlerle intihar arasında bir iliĢki olmadığını 

gösterir.  

 

  Ġklim ve kozmik etmenlerle intihar arasında zorunlu bir iliĢkinin 

olmadığını da, belirli bir toplumda çağdan çağa intihar oranının değiĢmesini 

göstererek belirtir. Bazı mevsimlerde intihar oranının artması ya da gündüzleri 

intihar oranının geceye göre daha fazla olması, o zamanlarda toplumsal hayatın 

daha yoğun bir biçim almasındandır.  

 

  Durkheim, toplumsal olmayan etmenlerle intihar arsında zorunlu bir iliĢki 

olmadığını belirtmekle beraber, bu etmenlerin dolaylı etkilerini de 

yadsımamaktadır.  

 

  Durkheim toplumsal nedenleri dikkate alarak, intihar olaylarını bir 

sınıflamaya tabi tutar ve toplumsal nedenlere göre intiharları üçe ayırır:  

 

  1)   Bencil (Egoistic) Ġntiharlar: Bireyin bağlı olduğu din, politik zümre, 

aile vb. tarafından korunulmamıĢ olmasından kaynaklanır. Yani, toplumsal bağlar 

gevĢek olduğu, birey kendini yalnız hissettiği zaman belirir. Bireyin bağlı olduğu 

grup bağları zayıfladıkça ve gruba bağımlılığı azaldıkça, birey, kendi özel 

ilgileriyle baĢbaĢa kalır; yalnızlık hisseder. KiĢi için hayat anlamını yitirir; oysa, o 

topluma bağlı olarak yaĢamak ihtiyacındadır. Avrupa toplumlarının intihar 
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istatistiklerine bakıldığında Katolik toplumlarda intihar oranı düĢük, protestan 

toplumlarda ise yüksektir. 

 

  Dinlere göre Milyon Nüfusta İntihar  

Protestan toplumlar                                                                     190  

Protestan ve Katoliklerin karıĢık olduğu toplumlar                      96  

Katolik toplumlar                                                                          58   

 

  Durkheim buna neden olarak Protestanlığın Katolikliğe göre daha özgür ve 

hoĢgörülü olmasını gösterir.  

 

  Bireyi topluma bağlayan sadece din zümresi değildir. Durkheim, ailenin, 

politik zümrenin de aynı iĢi gördüklerini söyleyerek, bütün toplumlarda bekârların 

intihar oranının sivillere göre daha yüksek; evlilerde de çocuksuz olanların 

çocuklu ailelere göre daha fazla olduğunu ileri sürerek, bu savanı istatistiklerle 

kanıtlamıĢtır.  

 

  Politik zümre de insanı korur. Politik kargaĢalıkların ve büyük toplumsal 

bunalımların intihar oranını düĢürdüğünü belirtir. Bu dönemlerde toplumsal hayat 

yoğunlaĢır, bireyin ruhunu sımsıkı sarar, birey kendini yalnız hissetmez. Bu 

nedenle de bencil intiharlar azalır.  

 

  2)   Elcil (Altruistic) Ġntiharlar: Birey sadece toplumdan koptuğu, kendini 

yalnız hissettiği zaman değil, topluma çok bağlı olduğu zaman da intihar eder. 

Durkheim buna örnek olarak, Hindistan‟da eĢi ölen kadınların, eĢlerinin 

cenazesinde kendilerini yakmalarını (suttee) gösterir.  

 

  Bu intihar türünde kendini öldüren kiĢi, toplumsal bir ödevi yerine 

getirmek amacıyla bu eylemi gerçekleĢtirir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

kimse onursuzlukla suçlanır, çoğu zaman da dinsel cezalara çarptırılır. Kısaca, bu 

gibi kiĢilerin üzerine toplum bütün ağırlığı ile çökmekte, baskı yapmakta, onu 

intihara sürüklemeye çalıĢmaktadır.  
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  Elcil intiharlarda kiĢi için, hayatı anlamını yitirmemiĢ, hayatından daha 

üstün gördüğü bir amaç için hayatını feda etmiĢtir; bu eyleminin mükafatını 

göreceğini umar.  

 

  Günümüz toplumlarında bireysel kiĢilik, kollektif kiĢilikten iyice sıyrıldığı 

için bu türden intiharların yaygın olmadığını, ama seyrek de olsa, kendisine 

verilen herhangi bir buyruğu yerine getirmediği için, onurunu korumak amacıyla, 

utançtan kurtulmak için kendini öldürenlere rastlanır.  

 

  Bugün elcil intiharların hâlâ sürüp gittiği özel bir toplumsal çevre vardır, o 

da ordudur. Durkheim‟a göre; ordudaki intihar ilkel toplumlardaki intiharın bir 

artakalımıdır. Çünkü askerlik ahlakı bazı yönleriyle ilkel ahlakın bir artakalımıdır. 

 

Bazı Ülkelerde Aynı YaĢtaki Sivillerde ve Orduda Ġntihar Oranı (milyonda)  

 

Ülkeler  Yıllar  Sivillerde  Askerlerde  

Avusturya  1876-90  122  1253  

Prusya  “  394  607  

Ġtalya  “  77  407  

Fransa  “  265  333  

Ġngiltere  “  79  209  

 

  Yukarıdaki tablo Durkheim‟ın hipotezini doğrular niteliktedir. Durkheim, 

günümüze yaklaĢtıkça ordudaki intiharların azaldığını yine istatistiklere dayanarak 

belirtir. Bunun nedenini ise Durkheim, ordudaki askerlik ruhunun gevĢemesine 

bağlamaktadır.  

 

  3)   Anomik (Anomic) Ġntiharlar: Bu tür intiharlar, bir takım toplumsal 

bunalımlar sonucu, toplumun yapısında meydana gelen değiĢiklerle bireyin yaĢam 

biçiminin, değerlerinin alt-üst olması sonucu gerçekleĢen intiharlardır.  

 



 35 

  Bazı görüĢlerin tersine Durkheim sefaletin tek baĢına intiharlara neden 

olmadığını belirtir. Çünkü, yoksulluk düĢük intihar oranları ile birlikte 

bulunmuĢtur.  

 

  Ekonomik krizlerin intihara neden olduğunu belirten Durkheim, bunun 

nedeninin zenginlik ya da fakirlik değil; toplumsal yapıdaki değiĢiklik olduğunu 

belirtir. Meydana gelen bu değiĢiklik toplum için yararlı ya da zararlı olsun, bunun 

hiçbir önemi yoktur. Önemli olan toplumda meydana gelen değiĢikliğin bireyin 

yaĢam koĢullarını alt-üst etmiĢ olmasıdır. ĠĢte, intiharın nedeni bu anomi 

(kargaĢalık) halidir.  

 

  Ġntiharı arttıran kargaĢalık halleri, sadece ekonomik bunalım, düzensizlik 

değil; aynı zamanda aile yaĢamında meydana gelen kargaĢalıklar da bu oranı 

arttırmaktadır. ÇeĢitli aile bunalımları arasında en önemlilerinden ikisi, kuĢkusuz, 

dullukla, boĢanma ya da mahkeme kararıyla ayrı yaĢamadır. Gerçekten karı-

kocadan biri ölünce aile düzeni alt-üst olur, geriye kalan karı ya da koca bu yeni 

duruma kendini uyduramaz, bu yüzden de bu gibilerde kendi kendini öldürme 

eğilimi kolaylaĢır. Dul erkek ya da kadınlarda intihar oranı, evlilerdeki intihar 

oranınından çok yüksektir. Hemen hemen her toplumda boĢanmıĢlarda intihar 

oranı, değil evlilerden, dullardan, bekârlardan bile daha fazladır.  

 

  BoĢanma ve Ġntihar Bakımından Bazı Avrupa Toplumlarının 

KarĢılaĢtırılması  

   1000 evlilikte 

yıllık boĢanma 

(ortalama)  

Milyon nüfusta 

intihar  

I. BoĢanma ve ayrılmanın az olduğu toplumlar  2.07  46.5  

II. BoĢanma ve ayrılmaların orta derece olduğu 

toplumlar  

6.4  109.6  

III. BoĢanma ve ayrılmaların çok olduğu toplumlar  37.3  257  
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  BoĢanmaların yasak olmadığı, çok olduğu toplumlarda kadınların intihar 

oranı erkeklerden azdır. BoĢanmanın yasak ya da az olduğu toplumlarda aksine 

kadınların oranı daha fazladır.  

 

  Durkheim‟a göre bunun nedenini evlilik hayatında, boĢanma yasağının 

erkeğin lehine, kadının da aleyhine iĢlemesinde aramak gerekir. Çünkü boĢanma 

yasağı erkeği pek etkilemez. Oysa kadını toplumsal kurallar evlilik bağına sıkı 

sıkıya bağlar. Evlilik dayanılmaz hale gelince evli kadınlar bu gibi toplumlarda 

intihara erkek evlilerden daha yatkındırlar.  

 

  Durkheim, çağdaĢ toplumların en belirgin bir özelliği olarak nitelediği 

anomik intihar tipine özel bir ilgi göstermektedir. Anomik hâl ve buna bağlı 

olarak artan intiharlar, bireyin toplum arasındaki bağların zayıflaması ve 

toplumsal çözülmenin giderek geliĢmesi, yeni çağdaĢ toplumun evrensel 

bunalımıdır.  

 

  Yakın bir geçmiĢ içinde, intiharların ülkelere göre üç-dört katlık artıĢ 

gösterdiğini görüyoruz. Durkheim‟a göre anomi; ekonomi dünyasında iĢveren-

ücretli iliĢkileri düzeyinde ve nihayet birbirleriyle bütünleĢemeyen ayrıntılı 

çalıĢmalar yığınına bölünmüĢ bilimlerin aĢırı parçalanması ve uzmanlaĢması 

sonucu bilgi alanında görülmektedir.  

 

  Kısaca özetlersek, Durkheim'a göre intihar, nedenleri yadsınamayacak 

kadar toplumsal olan bir olgudur. Bu olgunun nedenlerini belirleyen güçler, belirli 

bir toplumda oluĢan ve intihar dürtüsü yaratan akımlardır. Ġntiharların gerçek 

nedenleri olan bu toplumsal güçler bir toplumdan diğerine, bir dinden diğerine 

değiĢiklik gösterebilir. Ama önemli olan bireyden değil, grup veya toplumdan 

kaynaklanmıĢ olmalarıdır. Ġlk bakıĢta bireysel yapının bir sonucu gibi görünen 

intihar, gerçekte toplumsal yapının bir sonucudur. Belirli bir toplumun herhangi 

bir dönemindeki intihar sayısını, o toplumun, o dönemdeki ahlâk yapısı belirler. 

Her toplumun morfolojik ve sosyal yapısına göre, intihara kollektif eğilimi vardır. 

Bu durum belirli bir oranı geçmemek koĢuluyla normaldir. Fakat Durkheim, bu 

oranın ne olduğunu belirtmemiĢtir.  
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  Durkheim sonrasında, sosyoloji alanında intihar konusu ile ilgili teorileri 

baĢlıca iki gruba ayırmak mümkündür: Sosyal Etkileşim Teorileri ve Sosyal 

Bütünleşme Teorileri.  

 

  Sosyal EtkileĢim yaklaĢımını da kendi içinde iki alt guruba ayırmak 

mümkündür. Sembolik EtkileĢme ve Saha Teorileri olarak ayırabileceğimiz bu 

görüĢler aslında birbirlerinden çok farklı değildir.  

 

  Sembolik EtkileĢim Teorilerine göre, birey için baĢkalarının onun 

hakkında ne düĢündükleri önemlidir. Gurur, piĢmanlık, utanç gibi duygular ağır 

basar. KiĢi sosyal çevresi tarafından devamlı olarak kontrol altındadır. Eğer 

davranıĢları çevresindekiler tarafından olumlu olarak kabul ediliyorsa, kiĢi takdir 

edilir ve destek görür. Aksi durumda, kiĢinin davranıĢları olumsuz olarak 

nitelendiriliyorsa, çevresi tarafından reddedilir ve kabul görmez. Bu durum kiĢiyi 

intihara sürükleyebilir.  

 

  Saha Teorisi ise kiĢinin intihar etme eğilimine, çevreden gelen sosyal 

cevap etki etmektedir; kiĢinin davranıĢının yönünü belirlemektedir görüĢünü 

savunur. Birey için önemli olan, çevresi tarafından yardım görmektedir, eğer 

içinde bulunduğu durumdan kurtulması için çevresi gerekli desteği sağlamazsa, 

birey intihar edebilir. DavranıĢı belirleyici kuvvetlerin alanı kiĢinin dıĢında 

yeralan sosyal çevre olduğu kadar, bireyin isteklerinden, dürtülerinden oluĢan iç 

faktörler de burada önemlidir. Bu teoriyi geliĢtiren Kobler ve Stotland‟a göre, 

kiĢinin amacı aslında ölmek değil, yardım istemektir. Çevredekiler umutsuzluğu 

kuvvetlendirir yönde davranırlarsa intihar ihtimali artar.  

 

  Sosyal BütünleĢme Teorileri birbirlerinden çok farklı görüĢlerden oluĢur. 

Sosyologlar, sosyal bütünleĢmenin anlamı üzerinde hemfikir değildir. Bu tür 

teoriler daha çok, Durkheim‟ın teorisinin eleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi yönünde 

ortaya konulmuĢtur.  
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  Douglas, intihar analizinde Durkheim‟ı reddeder. Ona göre istatistiksel 

verilerle bir sosyolojik teori kurulamaz. Bir intihar hareketi, o kiĢi için canını, 

ruhunu bir baĢka dünyaya yollamaktır veya sadece cezalandırılmıĢ olmak 

istemektir.  

 

  Johnson, Durkheim‟ın yönteminin modernizm öncesi olduğunu ve 

dökümantasyon olarak zayıf olduğunu ileri sürer. Ona göre Durkheim‟ın dört tip 

intiharı aslında tek bir tip intihardır. Johnson, çalıĢmalarını egoistik ve anomik 

intiharların aynı olduğunu ispatlamak için yapmıĢtır.  

 

  Powell, Durkheim‟daki anomi kavramını yeniden formüle etmeye 

çalıĢmıĢtır. Teorisinde bireyin ya toplum tarafından dıĢlanmıĢ, ya toplum 

tarafından sarılmıĢ, ya da toplum tarafından bütünleĢtirilmiĢ olduğunu söyler. Ġlk 

ikisinde intihar daha yaygındır. KiĢinin hedefleri, onun adına toplum tarafından 

belirlenmiĢtir. Eğer kiĢi önceden belirlenen bu hedefleri kabul etmezse anomi 

ortaya çıkar.  

 

  Powell, verdiği örneklerde sadece mesleki statüyle intihar iliĢkisi üzerinde 

durur. Diğer değiĢkenler için uygun örnekler gösteremez; bu da teorisinin 

eksikliğini gösterir.  

 

G. ĠNTĠHAR YÖNTEMLERĠ  

 

  Ġntihar olgusu incelendiğinde, üzerinde durulması gereken en önemli 

konulardan biri de kuĢkusuz intihar yöntemleridir. Fakat, günümüze kadar yapılan 

intihar araĢtırmalarında bu konuyla yeterince ilgilenilmemiĢ veya kısaca ele 

alınmıĢtır.  

 

  Ġntihar yöntemleri, özellikle toplumsal açıdan belirli özellikler 

göstermektedir. Bir kiĢinin kendi canına kıymasının intihar olarak 

adlandırabilmesi için herĢeyden önce kiĢinin “aklı baĢında olması” gereklidir; 

yani, eylemin bilinçli olarak yapılmalıdır.  
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  Toplum içinde yaĢayan bir bireyin yaĢamı, onun anlamlı eylemlerinden 

oluĢur. Birey toplumda eylemleri ile vardır. Ġntihar eden aklı baĢında bir bireyin 

bu eylemi ise yaĢamının son ve belki de en önemli eylemidir. Ġntihar eyleminin 

yöntem biçimi de bu açıdan önemlidir.  

 

  Bireyler intihar ederken rastgele yöntemler seçmemektedirler. Kendi 

yapılarına, anlatmak istedikleri Ģeye ve daha da önemlisi toplumsal yapının 

özelliklerine uygun olan yöntemleri tercih etmektedirler. Örneğin; kentin en 

yüksek binasından atlayan, kalabalık bir seyirci kitlesinin önünde hayatlarına 

kıyan kiĢilerin belki de tüm dünyaya olan kızgınlıklarını ilan ettikleri ve o güne 

kadar önemsiz kalmıĢ varlıklarına bir an için herkesin dikkatini çekmeyi umut 

etmiĢ oldukları düĢünülebilir.  

 

  Ġntihar istatistiklerine bakıldığında, zamandan zamana ve toplumdan 

topluma intihar yöntemlerinin belirgin bir biçimde farklılık gösterdiği görülür. 

Belirli yöntemlerin belirli toplumlarda özellikle tercih edilmesi yöntemlerin 

rastgele seçilmediğini gösterir. Ġntihar yönteminin toplumlardaki bu farklı 

biçimleri, toplumsal güçlerin intiharın yönteminde belirleyici bir faktör olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu nedenle konu toplumsal açıdan ele alınmalı ve 

incelenmelidir.  

 

  Ġntihar yöntemleri üzerinde özellikle durulması gerektiren nedenlerin en 

önemlilerinden biri de, bir toplum içinde görülen farklı durumdur. Cinsiyetler 

arsında olsun, yaĢ grupları arasında olsun seçilen yöntemlerdeki farklılıklar 

belirgin özellikler gösterir.  

 

a. TÜRKĠYE‟DE ĠNTĠHAR YÖNTEMLERĠ  

 

  Ülkemizde intihar istatistikleri yakın bir tarihte tutulmaya baĢlanmıĢtır. 

1927-41 yılları arasında Nezahat Arkun tarafından Ġstanbul‟daki intiharlar 

incelenmiĢ; daha sonra 1947-51 yılları arasında 9 ildeki intihar olayları Ġstanbul 

Üniversitesi Ceza Hukuk ve Kriminoloji Enstitüsü tarafından kayıtlara 
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geçirilmiĢtir. Bu çalıĢmalarda elde edilen veriler yetersizdir ve Türkiye genelini 

temsil edemezler. Ġntihar istatistiklerinin sistemli olarak Türkiye çapında 

tutulmaya baĢlanması ise 1975‟den itibaren gerçekleĢmiĢtir. Tablolar halinde 

yayınlanan bu veriler ise sadece belirli değiĢkenleri ele almakta; bundan dolayı da, 

ayrıntılı bir araĢtırma için kaynak teĢkil edememektedir.  

 

  Konumuz olan intihar yöntemlerinin, sadece cinsiyet, intihar nedeni ve 

okur-yazarlık gibi değiĢkenlerle iliĢkisi incelenecektir. Bunun yanında, 1975-77 

yılları arasında Ģehir ve köylerde seçilen intihar yöntemleri de kısaca ele 

alınacaktır.  

 

  Ülkemizdeki intiharların yarıya yakın bir kısmı kendini asma suretiyle 

gerçekleĢtirilmektedir. Kimyevi madde kullanarak intihar etmek ikinci; silahla 

intihar etmek ise üçüncü sırada gelmektedir.  

 

   1980 yılına kadar intiharlardan ateĢli silahla intihar, 1981 yılından itibaren 

bir azalma göstermektedir. 1980 yılında sıkıyönetim ilan edilmesi ve ülke çapında 

silahların toplanması bunun baĢlıca nedenidir. Aynı yıllarda yüksekten atlayarak 

ve suya atarak intihar etme yöntemlerinde ise nisbi bir artıĢ görülmektedir. 

 

  Asılarak intihar her iki cinsiyette de ilk sırada yer almaktadır. Ġkinci sırada 

ise, kadınlarda kimyasal maddeyle; erkeklerde silahla intihar gelmektedir.  

   

  Hemen hemen bütün intihar nedenlerinde, erkeklerde kendini asma ve 

ateĢli silahla; kadınlarda ise asma ve kimyasal maddeyle intihar etme ilk sıraları 

oluĢturmaktadır.  

 

  Okur-yazarlık durumuna göre; havagazıyla ve kimyevi maddeyle 

intiharlar, daha çok eğitim durumu yüksek olan kiĢilerde görülmektedir. Kendini 

yakarak ve araç altına atarak yapılan intiharlar ise, daha çok eğitim durumu düĢük 

olan kiĢiler tarafından tercih edilmektedir. Diğer yöntemlerle okur-yazarlık 

arasında doğrusal bir iliĢki görülememiĢtir.  
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  Ġntihar yöntemleriyle toplumsal yaĢam arasındaki iliĢkiyi incelemenin en 

geçerli yolu Ģehir ve köylerdeki intiharlarda kullanılan yöntemleri araĢtırmaktır.  

 

Daimi Ġkametgaha Göre Ġntihar Yöntemleri (%)  

   Erkek  Kadın  

   ġehir  Köy  ġehir  Köy  

Asarak  39.4  55.8  38.7  58.2  

Kimyevi madde  19.4  11.8  35.7  21.9  

Yüksekten atarak  7.0  1.8  6.4  1.5  

Suda boğularak  3.9  2.9  4.1  6.7  

Silahla  21.7  24.7  9.7  9.5  

Yakarak  0.9  0.2  1.9  -  

Kesici aletle  3.5  1.1  1.3  0.8  

Havagazı  1.8  -  0.8  0.2  

Araç altına atarak  0.9  0.4  0.6  -  

Diğer ve bilinmeyen  1.5  1.3  0.8  1.2  

Toplam  100.0  100.0  100.0  100.0  

 

  Yukarıdaki tablo 1975-77 yılları arasındaki intiharların ortalamasından 

elde edilmiĢtir. Bu üç yıl süresinde, erkeklerin 946‟sı Ģehirde, 4572si köyde; 

kadınların 636‟sı Ģehirde, 402‟si köyde intihar etmiĢtir.  

 

  Cinsiyetlerin Ģehir ve köydeki yöntemleri farklıdır.  

 

  Kendini asarak intihar etmek, köyde yaĢayan erkek ve kadınlarda, Ģehirde 

yaĢayanlara göre, daha yaygındır. Köydeki kadınlarda % 58.2 ile en çok 

görülürken, Ģehirdeki kadınlarda % 38.7‟e düĢmektedir.  

 

   Kimyasal madde kullanarak intihar etmek, kadınlarda daha çoktur. 

Özellikle Ģehirli kadınlarda bu oran % 35.7 ile en yüksek derecededir. Köylü 

erkeklerde ise % 11.8‟e kadar düĢmektedir.  
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  Yüksekten atlayarak intihar etmek, Ģehirde yaĢayanlarda, köydekilere 

oranla, çok daha fazladır. ġehirlerde balkon, çatı ve pencerelerden atlama imkanı 

varken, köylerde böyle yüksek yerler bulma Ģansı daha azdır. Bu yönteme Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pek rastlanmamaktadır. En çok Ege ve 

Marmara bölgelerinde görülmemektedir.  

 

  Kendini suya atarak intihar etmek, kadınlarda daha çok görülmektedir. En 

yüksek oran köyde yaĢayan kadınlardadır; en az ise köydeki erkeklerde görülür. 

Bu yöntem, deniz kıyısında ya da akarsu, göl gibi yerlerin civarında yaĢayanlar 

tarafından daha çok uygulanmaktadır.  

 

  AteĢli silah kullanarak intihar etmek, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat 

daha fazla görülmektedir. Bu yöntem Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 

bölgelerinde daha çok tercih edilir. Çünkü buralarda silah temin etmek daha 

kolaydır. Örneğin; adeta bir silah fabrikası gibi, geçmiĢte hemen her evde silah 

yapılabilen Rize‟de intiharların tamamına yakın bir kısmı bu yöntemle 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

  Kendini yakarak intihar etmek, ülkemizde az rastlanmasına rağmen, 

köylere oranla Ģehirlerde daha yüksektir. Benzer Ģekilde, havagazı ve tüpgazla, 

kesici aletle, tren veya bir motorlu araç altına atlayarak yapılan intiharlar da az 

görülmelerine rağmen, daha çok Ģehirdeki intihar yöntemi olarak dikkati 

çekmektedir.  

 

  Özellikle Ģehirlerdeki intihar yöntemlerin oranı ülkemizde kullanılan 

yöntemleri temsil edecek niceliktedir. 

 

H. GĠRĠġĠM ve GERÇEK ĠNTĠHARLAR ARASINDAKĠ YÖNTEM 

FARKLILIKLARI  

 

  GiriĢimlerde insanlar-arası faktörler; gerçek intiharlarda ise insan-içi 

faktörler daha etkili bir rol oynar.  
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  Seçilen intihar yönteminin aktif olması, kiĢinin ölümü istemesinin 

derecesiyle doğru orantılıdır. Ölmeyi gerçekten isteme daha çok yaĢlılarda 

görülür. Bu nedenle her iki cinsiyette de, yaĢın ilerlemesi ile beraber daha ölümcül 

yöntemler tercih edilmektedir. Bu ise, yaĢla birlikte intihar oranlarının artmasında 

etkili olmaktadır. Daha genç yaĢlarda giriĢimlerin fazla olmasına rağmen, 

yöntemlerin ölümcül olmaması nedeniyle gerçek intihar oranları düĢük seviyede 

kalmaktadır.  

   

  Son yıllar araĢtırmalarına göre, giriĢimlerde kiĢiler tarafından sıklıkla 

seçilen yöntemler arasında yüksek doz ilaç içme, kesi – özellikle bilek kesici – 

önde gelmektedir.  

 

  Gerçek intiharlarda olduğu gibi, intihar giriĢimlerinde de erkekler 

kadınlara göre daha ölümcül ve aktif yöntemleri seçmektedirler. Sheidman ve 

Farberow‟un Los Angeles‟taki araĢtırmasında, baĢına ateĢ eden kadınların % 14‟ü, 

erkeklerin ise % 35‟i baĢarılı olmuĢtur. Aynı metod kullanıldığında erkekler daha 

baĢarılıdır. Örneğin, aynı araĢtırmada yüksek yerden atlayarak intihar eden 24 

erkekten 16‟sı, 27 kadından 9‟u ölmüĢtür. Bu sonuçlar intihar etmenin adeta 

erkekler tarafından daha fazla ciddiye alındığını ve bu nedenle daha fazla baĢarılı 

olduklarını göstermektedir.  

 

  Ülkemizde, 1927-1941 yılları arasında Ġstanbul‟daki intiharları inceleyen 

Nezahat Arkun da benzer sonuçlar elde etmiĢtir.  
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  1927-41 Yılları Arasında Ġstanbul‟da GiriĢim ve Gerçek Ġntiharlarda 

Kullanılan Yöntemler (mutlak rakamla)  

   Ġntihar GiriĢimi  Gerçek Ġntihar  

Seçilen Yöntem  Erkek  Kadın  Erkek  Kadın  

Kendini asmak  31  19  106  34  

Kendini denize atmak  137  133  49  26  

Silahla vurmak  67  29  85  13  

Bıçakla kesmek  196  46  26  1  

Zehir içmek  132  252  26  20  

Tentürdiyot içmek  164  407  3  1  

Yüksekten atlamak  26  46  15  13  

Kendini kuyuya atmak  18  33  9  23  

  

  Tabloda da görüldüğü gibi, intihar giriĢimlerinde kadınların en çok 

baĢvurdukları yöntem tentürdiyot içmek, daha sonra ise zehir içmektir. Erkeklerin 

en çok kullandıkları yöntem bıçakla kesmek, daha sonra tentürdiyot içmektir.  

 

  Gerçek intiharlarda kendini asmak her iki cinsiyette de birinci sırada 

gelmektedir. Rağbet bakımından ikinci olarak gelen, kadınlarda kendini denize 

atarak boğulma, erkeklerde silahla kendini vurmaktır.  

 

  Ġntihar giriĢimleri için, özellikle kadınların seçtikleri tentürdiyot kolayca 

elde edilebilecek bir maddedir. Ayrıca dozu ayarlanabildiğinden ve pek tehlikeli 

olmadığından göstermelik intiharlarda sıkça kullanılır. Ġntihar gösterisi yapmak 

isteyen bir kiĢi, tentürdiyot gibi az tehlikeli olan ve renkli maddeleri ağız yoluyla 

almakta ve büyük bir kısmını da ağızdan dıĢarıya çıkararak, renkli görüntüler 

meydana getirerek intihar ettiğini etrafa duyurmak isterler.  

 

  Tentürdiyot içerek intihar etmek Avrupa‟da hemen hiç kullanılmazken, 

A.B.D.‟nde 1935 yılında intiharların %42‟si bu yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

M.Moore, tentürdiyotun tercihindeki sebebin iyotun Ġngilizce karĢılığı olan 

“iodine” ile ölüyorum anlamına gelen “I die” kelimesinin telaffuzundaki ses 
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benzerliğiyle açıklanabileceğini iddia etmiĢtir. Ama Türkçede böyle bir benzerlik 

olmadığını dikkate alırsak, bu iddianın yanlıĢ olduğunu söyleyebiliriz.  

 

  Ġntihar giriĢimleri ile gerçek intiharlar arasındaki yöntem farklılıkları 

niyetten kaynaklandığı gibi, yöntemlerin ölüme götürücü etkisi hakkındaki 

bilgisizlikten de kaynaklanmaktadır. Niyetleri gerçekten ölmek olan kiĢiler, 

baĢarısız olan ilk giriĢimlerinden sonra, daha ölümcül olan yöntemleri seçerek bu 

amaçlarını gerçekleĢtirmektedirler. Bu tür yinelenen intihar giriĢimleri tüm intihar 

olaylarının % 25-33‟ünde görülmektedir. 
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II. ĠNTĠHARA YÖNLENDĠRME SUÇU  

 

  Ġntihar eylemlerinin ve içeriğini bu kadar anlattıktan sonra artık suçun 

tahliline geçebiliriz. Ġntihar eyleminin artık kiĢinin salt kendi karar verme 

süzgeçinden geçirdiği bir süreç olmadığını buradan anladık. Bu nedenle bu suçun 

Ceza Kanunumuzda belirlenmesi ve eski Ceza Kanunumuza göre bu belirlemenin 

daha geniĢ bir yer tutması çok önemlidir. 

 

  TCK. MADDE 84: 

 

  (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar 

kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde 

yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

  (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

  (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

  (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 

olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya tehdit 

kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme 

suçundan sorumlu tutulurlar. 

 

  GEREKÇE: 

 

  Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, 

başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi 

bir şekilde yardım etme fiilleri, seçimlik hareketli bir suç olarak 

tanımlanmaktadır. 
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  Canlı türü olarak insan, hayatını sürdürme konusunda bir içgüdüye 

sahiptir. Ancak, algılama yeteneğinin olmaması nedeniyle veya yakalandığı 

hastalıktan kaynaklanan acı ve ızdırabın etkisiyle kişide hayatını sona erdirmeye 

yönelik bir eğilim ortaya çıkabilir ve bunu bir irade açıklamasıyla ortaya 

koyabilir. Belirtmek gerekir ki, kişinin bu şartlar altında hayatını sona erdirme 

yönündeki iradesinin hukuki geçerliliği söz konusu değildir. Başka bir deyişle, 

belirtilen durumlarda hukuken muteber bir iradeden söz etmek mümkün değildir. 

 

  Ahlaken tasvip edilmeyen bir tasarruf olan intihar veya intihara teşebbüs 

olgusu, bizatihi cezalandırılabilir bir davranış niteliği taşımamaktadır. Buna 

karşılık, bir başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını 

kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden 

kişinin bu fiilleri cezalandırılabilir niteliktedir. 

 

  Başlı başına cezalandırılabilir bir fiil olarak intihara yardım, esas 

itibarıyla icrai davranışla gerçekleştirilebilir. Ancak, intiharı önleme konusunda 

hukuki yükümlülük altında bulunan kişinin, bir intihar olgusuyla karşı karşıya 

olmasına rağmen, bu intihar girişimini engellememesi, bu girişim karşısında 

kayıtsız davranması; intihara ihmali davranışla yardım olarak nitelendirilmek 

gerekir. Ancak, bunun için, kişinin intiharı önleme konusunda hukuki bir 

yükümlülüğünün olması gerekir. 

 

  Maddenin ikinci fıkrasında, intihara teşvik veya yardım suçunun neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir. İntihara teşvik veya yardımın 

cezalandırılabilmesi için, kişinin intihar etmesi şart değildir. Teşvik veya yardım 

sonucunda intiharın gerçekleşmesi durumunda, söz konusu fıkraya göre cezanın  

artırılması gerekmektedir. 

 

  Üçüncü fıkrada, başkalarını intihara alenen teşvik edilmesi, ayrı bir suç 

olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, belli bir kişinin muhatap 

alınması gerekmemektedir. Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği 

koşullar itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir 
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olmasıdır. Keza, aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumunda 

artırma oranı ayrıca düzenlenmektedir. 

 

  Maddenin son fıkrasında, işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama 

yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle, 

cebir veya tehdit  kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur  edenler, kasten 

öldürme suçundan sorumlu tutulacağı kabul edilmiştir. Aslında, bu durumda 

kasten öldürme suçu, mağdurun kendisinin araç olarak kullanılması suretiyle, 

yani dolaylı faillik şeklinde işlenmektedir. 

 

A. TANIM 

 

  Eski kanunumuzun 454. maddesi, maddede kullanılan ikna ve yardım 

ifadeleri ve maddenin uygulanmasının müntehirin ölümünü gerektirmesi 

dolayısıyla yürürlükte olduğu sürece uygulama alanı bulamamıĢtır. Bu sebeple, 

madde yeniden düzenlenmiĢ ve ek bir takım unsurlara yer verilmiĢtir.  

          

  Ġlkin, eski kanunumuzdan farklı olarak sadece intihar kararının alınmasını 

sağlamak değil, alınmıĢ kararın kuvvetlendirilmesi ve teĢviki de madde kapsamına 

alınmıĢtır. Ġkinci olarak yardımın herhangi bir Ģekilde olabileceği hükmü 

konularak, ihmali hareketlerle de yardım edilmesinin cezalandırılmasına olanak 

tanınmıĢtır.  

          

  84/2. maddede ise, netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç hali düzenlenerek, 

intiharın gerçekleĢmesi durumunda failin cezasının artırılacağı öngörülmüĢtür.  

          

  Eski kanunumuzda olmayan iki hüküm yeni 84/3 ve 4. fıkralarda 

düzenlenmiĢtir: 

          

  Buna göre, baĢkalarının aleni olarak intihara teĢvik edilmesi durumunda 

ceza artırılacaktır.  
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  Son olarak, kanuna ilginç bir hüküm eklenmiĢtir: 84/4. maddeye göre, iki 

halde fiil kasten öldürme olarak kabul edilecektir. Bunlardan ilki, intihara 

yöneltilen kimselerin fiilinin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği bulunmayan 

veya geliĢmemiĢ kimseler olmasıdır. Burada esasen dolaylı failliğe iliĢkin özel bir 

düzenlemenin yapıldığını görmekteyiz. Bu suretle, genel hükümler kısmındaki 

dolaylı faillik hükmü yerine bu özel hüküm uygulanacaktır.  

         

   Ġkincisi ise bir kimsenin cebir veya tehdit kullanılarak intihara 

zorlanmasıdır.  

 

  Suç bu Ģekilde kanuni tarifini almıĢtır. Bu suç icrai davranıĢlarla iĢlenen 

bir suç türüdür. Ancak maddenin birinci fıkrasına baktığımızda “baĢkasının 

intiharına herhangi bir Ģekilde yardım eden kiĢi” tabiriyle bu suçun ihmali Ģekilde 

iĢlenebileceğini  belirlemiĢtir.  

 

  Bu suçun iĢlenmesi esnasında yani icra hareketleri devam ederken, görevi 

gereği bunu engelleme yükümlülüğü olan bir kiĢi ihmali davranıĢıyla bunu 

engellemezse, suç yine oluĢacaktır.  

 

  Böyle bir maddenin düzenleme amacı elbetteki kamuyu dıĢ etkilere karĢı 

korumaktır. 

 

  Eski ceza kanunumuzda bu kadar geniĢ bir düzenleme yoktu. Toplumun 

birbirinden etkilenme süreci geliĢtikçe (medya, iletiĢim…v.b.), insanlar olaylardan 

daha çok etkilenmeye baĢladılar. 

 

  Bu suçta eski ceza kanunundan farklı olarak daha geniĢ bir düzenleme 

alanı sağlanmıĢtır. Eski ceza kanununda ikna ve yardım gerekirken, yeni ceza 

kanunumuzda ikna ve yardım olabileceği gibi, intihar fikrini kuvvetlendirmekte 

cezalandırılmaktadır. Yine aynı Ģekilde eski kanunumuzda intihara teĢvik ve 

yardım suçunun cezalandırılabilmesi için bu fiilin gerçekleĢmesi yani müntehirin 

ölmesi gerekiyordu. Ancak yeni ceza kanunumuzda müntehir ölmese dahi 

cezalandırılacaktır. Ölümü hali ise suçun nitelikli olarak düzenlenmiĢtir.  
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  Bir kiĢinin zorla bir kiĢiyi intihar ettirmesi ise bu madde kapsamında 

değerlendirilemez. Bilakis bu suç kasten adam öldürme suçu olacaktır. Çünkü 

burada kiĢi intihar niyetinde değildir. Eylemini zorlama sonucu yapmaktadır.  

 

B. HUKUKĠ KONU 

 

   Bu suç toplum huzurunu korumaya yönelik olarak düzenlenmiĢtir. 

Özellikle son yıllarda artan iletiĢim sayesinde insanlar birbirlerinden çok çabuk 

etkilenmektedir. Aynı Ģekilde insanların intihar etmesine neden olan ve yukarıda 

belirttiğim sevmediği yönleri, çok kolay bir Ģekilde tüm topluma 

yayılabilmektedir. Bir televizyon kanalının kadın kuĢağında bir kiĢinin hatasının 

üzerine gidilebilmekte ve o kiĢi bu hata yüzünden toplum içine çıkamaz bir 

duruma gelmekte ve intiharı düĢünmektedir.  

 

C. SUÇUN MADDĠ UNSURLARI 

 

  Öncelikle yeni ceza kanunumuzda suçun maddi unsurları nelerdir. Buna 

bakmamız gerekir. Fiil, suçun tanımında yer verilmiĢ ise netice, nedensellik bağı, 

fail, mağdur ve konudur. Yani yeni düzenlemede suçun maddi unsuru beĢ 

parçadan oluĢur. (Neticeye suçun tanımında yer verilmiĢ ise altı parçadır.) 

 

a. Fiil 

 

  Fiil, ancak icrai bir davranıĢla iĢlenebilir. Ancak suça baktığımızda ihmali 

bir davranıĢla iĢlenebileceği de açıktır. Örneğin; Müntehir köprü korkuluklarına 

çıkmıĢ bir Ģekilde intihar edip etmemeyi düĢünürken, orda bulunan köprü 

görevlisi polis memuru, kiĢi engellemezse ve kiĢi “poliste engellemediğine göre 

artık bu dünya bana göre değil” diyerek köprüden kendini atarsa durum ne 

olacaktır. Burada bence polis intihara yönlendirme suçunu iĢlemiĢtir. Çünkü 

önlemek zorunda olduğu bir durumu engellemeye çalıĢmayarak kiĢinin intihar 

düĢüncesini kuvvetlendirmiĢtir. Yine aynı Ģekilde; intihar düĢüncesinde olan bir 
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çocuğa, bunu bilen ebeveynler gerekli ilgi ve alakayı göstermeyerek onu 

dıĢlarlarsa bence yine suç oluĢacaktır.  

 

  Zannımca burada tartıĢma konusu yapılacak bölüm “intihar kararını 

kuvvetlendiren” sözcüğüdür. Bu sözcüğün uygulanması icrai olabileceği gibi 

ihmalide olabilir. 

 

  Fiil ancak insan tarafından gerçekleĢtirilebilen bir davranıĢtır. Bu nedenle 

bir tüzel kiĢiye izafe edilebilecek bir davranıĢtan söz edilemez. Zaten ceza kanunu 

ancak gerçek kiĢilere yöneltilebilir. 

 

  KiĢinin buradaki eylemi gerçekleĢtirebilmesi için algılama yeteneğinin ve 

davranıĢlarını yönlendirme yeteneğinin olması gerekir. Buradaki algılama 

yeteneği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği değildir. Ġrade 

yeteneği de kusurluluk bağlamında ele alan kusurluluk yeteneği değildir.  

 

  KiĢi davranıĢını yani intihara teĢvik hareketini mutlak bir kuvvetin 

etkisinde yaparsa bu davranıĢ fiil niteliği taĢımayacaktır. Örneğin; telefonda erkek 

arkadaĢına intihar edeceğini söyleyen kadın cevap beklerken erkeğin kafasında 

silah dayalı ise ve intiharı teĢvik edici sözler söylenmesi konusunda zorlanırsa 

artık bu kiĢinin davranıĢı cebirle sakatlandığı için bu davranıĢından dolayı 

cezalandırılamayacaktır. 

 

b. Netice 

 

  Eski TCK.da bu suçun oluĢması için neticenin yani intihar eyleminin 

yapılması ve sonuçlanması yani müntehirin ölmesi gerekiyordu. Ancak yeni TCK 

ile getirilen yenilik bunu engellemiĢtir. Yeni TCK.ya göre ölümün gerçekleĢmesi 

suçun nitelikli bir halidir. KiĢi intihar edip hayatta kalsa bile artık suç oluĢacak ve 

fail bundan dolayı cezalandırılacaktır.  
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  Ancak bir kiĢi baĢka bir kiĢiyi intihara yönlendirir ve kiĢi intihar etmezse 

suç oluĢacak mıdır. Hayır bu konuda kanunun açık hükmü gereği kiĢinin intiharı 

Ģarttır. Yoksa suç oluĢmayacaktır. 

 

c. Nedensellik Bağı 

 

  Ġcra edilen fiil ile yani intihara yönlendirmeye çalıĢma ile meydana gelen 

netice yani intihar eylemi arasında sebep-sonuç iliĢkisi olması gerekir. Yani 

müntehir, intihar eylemine daha karar vermediği bir süreçte fail bu eylemi 

müntehire azmettirecek, teĢvik edecek, yada bu kararı kuvvetlendirecektir. 

 

   Bu süreçte failin yaptığı eylemler bu sonucu doğurmamıĢsa fiil ile eylem 

arasında nedensellik bağı kurulamadığından suç oluĢmayacaktır. 

 

d. Fail 

 

  Bu suçun faili her gerçek kiĢi olabilir. Tüzel kiĢiler suçun faili olamaz. Bir 

Ģirketin çıkardığı intiharı anımsatan bir oyuncak intihara sebep verirse bu tüzel 

kiĢi cezalandırılamaz. Ancak güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

 

  TCK.nun 5. maddesi uyarınca, yeni sistemde tüzel kiĢilerin ceza 

sorumluluğunu gerektiren tüm özel düzenlemeler mülga hale gelmiĢtir. 

 

  Ayrıca bu suçta özel faillik aranmaz. Yukarıda da belirttiğim gibi suç her 

kiĢi tarafından iĢlenebilir. 

   

e. Suçun Konusu 

 

   Bu suçta suçun konusu ile mağdur iç içe geçmiĢtir. Yani intihar eyleminde 

suçun konusu müntehirdir. Müntehir intihar eylemini gerçekleĢtirdiği anda suç 

oluĢacaktır.  
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  Bu suç somut tehlike suçudur. Yani eylem sonucunda meydana gelen 

netice cezalandırılmıĢtır. KiĢi intihara teĢvik ettiği anda cezalandırılmaz. Ġntihar 

eyleminin gerçekleĢtiği anda cezalandırılır.  

 

f. Mağdur 

 

  Bu suçun mağduru müntehirdir. Müntehirde her gerçek kiĢi olabilir. 

Önemli olan failin mağdurdaki intihar eylemini kuvvetlendirmesi veya teĢvik 

etmesidir. Yukarıda anlatıldığı gibi bu suçta da tüzel kiĢiler söz konusu olamaz. 

 

  Burada kanunun üçüncü fıkrasında belirtilen “BaĢkalarını intihara alenen 

teĢvik” halinde gerekçede de belirtildiği gibi belli bir mağdura gerek yoktur. Bu 

fıkrada önemli olan fiilin gerçekleĢtiği koĢullar itibarıyla belirli olmayan ve birden 

fazla kiĢiler tarafından algılanabilir olmasıdır.  

 

D. SUÇUN NĠTELĠKLĠ HALLERĠ 

 

  TCK.nun 84. maddesinde ilk fıkrada suç belirlenmiĢ diğer üç fıkrada ise 

suçun nitelikli halleri anlatılmıĢtır. Suçun bu kadar geniĢ bir Ģekilde tanımlanması 

toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. 

 

a. Ġntiharın gerçekleĢmesi (TCK.m.84/(2)) 

 

  BaĢkasını intihara azmettiren, teĢvik eden, baĢkasının intihar kararını 

kuvvetlendiren ya da baĢkasının intiharına herhangi bir Ģekilde yardım eden kiĢi, 

intiharın gerçekleĢmesi yani müntehirin ölümü durumunda daha ağır bir ceza 

alacaktır.  

 

  Eski ceza kanunundan farklı olarak burada artık intiharın gerçekleĢmesi 

nitelikli bir hal olarak belirlenmiĢtir. Eski kanunda müntehir ancak ölürse fail 

cezalandırılabiliyordu. Bu da suçun cezalandırılmasını çok kısıtlı bir durumda 

müsaade ediyordu. Ayrıca suç oluĢsa bile bu çoğu zaman müntehirin yanında bir 

sır olarak gidiyordu. Bu yönleriyle yeni düzenleme çok yerinde olmuĢtur. 
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b. Aleniyet 

 

  Yasa koyucu bu düzenlemeyle “BaĢkalarını intihara alenen teĢvik eden 

kiĢi”yi  daha ağır bir cezayla cezalandırmak istemiĢtir. Kanunun gerekçesinde de 

belirtildiği gibi bu durum ayrı bir suç olarak tanımlanmıĢtır. Burada suçun 

oluĢabilmesi için belli bir kiĢinin muhatap olarak alınmasına gerek yoktur. 

Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleĢtiği koĢullar itibarıyla belirli 

olmayan ve birden fazla kiĢiler tarafından algılanabilir olmasıdır.  

 

  Bu fıkradan ilk Ģekli olan ikinci cümle çıkarılmıĢtır. Ġkinci cümlenin 

çıkarılmasına yasa koyucu gerekçe olarak, “suçun basın ve yayın yoluyla 

iĢlenmesi hali de, aleniyetin gerçekleĢiĢ Ģekillerinden birini oluĢturmaktadır. 

Ġntihara teĢvik suçuyla ilgili olarak aleniyet, bir nitelikli unsur olarak belirlendiği 

için, söz konusu suçun basın ve yayın yoluyla iĢlenmesi, bu suç açısından ayrı bir 

nitelikli unsur olarak görülmemiĢtir. Belirtilen nedenle, söz konusu değiĢikliğin 

yapılması gereği hasıl olmuĢtur.” gösterilmiĢtir. Bu cümlenin kaldırılması aslında 

ciddi bir basın baskısı sonucu olmuĢtur. Basının yeni Ceza Kanunundan beklediği 

özgürlükleri bulamayıĢı nedeniyle baskı sonucunda bu cümle kanundan 

çıkarılmıĢtır. 

 

  Ancak bizim Ģahsi görüĢümüze göre bu cümlenin kaldırılması yerinde 

olmamıĢtır. Gerçi gerekçede de belirtildiği gibi suçun basın yoluyla iĢlenmesi 

halinde yine maddenin 3. fıkrasına sokulacaktır. Ancak burada günümüzde 

televizyonlarda özel hayatın içine tamamıyla girilmiĢtir. Seviyesiz yayınlar 

nedeniyle aile düzeni temelinden sarsılmıĢ, insanlar ciddi psikolojik sorunlar 

altına sokulmuĢtur. Tüm bu nedenler bir araya toplandığında günümüzde intiharın 

önemli nedenlerinden biride medya olmuĢtur. Dolayısıyla basının bu maddeyi 

özgürlüklerini kısıtlama çerçevesinde göstermesi hatalıdır. Sırf reyting kaygısı 

uğruna yapılan böyle yayınlar nedeniyle basın özgürlüğünün arkasına sığınıp 

insan hayatını hiçe saymak çok yanlıĢ bir tutumdur. Bu gibi yayınlar Ģu günlerde 

hala televizyonlarda yayınlanmaktadır. Ve bu programlar yüzünden hala 

günümüzde intiharlar olmakta cinayetler iĢlenmektedir.  Kanun koyucu yoğun 
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baskılar sonucu bu cümleden dönse de bence halen basın yoluyla bu suçun 

iĢlenmesi halinde maddenin 3. fıkrasında cezalandırılabilecektir.  

 

c. Kasten öldürme suçundan sorumluluk 

 

  Kanunun 4. fıkrasıyla “iĢlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama 

yeteneği geliĢmemiĢ olan veya ortadan kaldırılan kiĢileri intihara sevk edenlerle, 

cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kiĢileri intihara mecbur edenler, ketsen 

öldürme suçundan sorumlu tutulurlar” denerek suçun bu Ģekilde iĢlenmesi halinde 

suçun Ģekil değiĢtirdiği ve kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacağı 

belirlenmiĢtir. 

 

  Burada iki ayrı durum değerlendirilmiĢtir. Bu nedenle bunları ayrı ayrı 

olarak belirlemek yerinde olacaktır. 

 

i. ĠĢlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği geliĢmemiĢ 

olan veya ortadan kaldırılan kiĢileri intihara sevk edenlere karĢı 

suçun iĢlenmesi: 

 

  Bu halde suçun mağdurunun akıl hastası, küçük gibi iĢlediği fiilin anlam 

ve sonuçlarını algılama yeteneği geliĢmemiĢ olanlarla, bu yetenekleri dıĢ 

kuvvetlerle ortadan kaldırılan kiĢiler değerlendirilmiĢtir.  

 

  Kanun koyucu burada nasıl ki Ģeker hastası birine zorla Ģeker yedirmenin 

kasten adam öldürmek suçunu oluĢturacağı görüĢünde ise, aynı Ģekilde mağdurun 

bir özelliğinden dolayı iĢlediği bir fiilin sonuçlarını algılayamayıĢından söz 

etmektedir. Fıkra gayet yerindedir. Burada kiĢi akıl hastası veya çocuk olabileceği 

gibi algılama yeteneği sınırlı olarak kalkmıĢ olsa dahi eğer intihara yönlendirme 

suçu bu algılama yeteneğinin sınırlı olarak kalkmıĢ olduğu durumlar kullanılarak 

yapılırsa yine bu babta değerlendirilmelidir. Örneğin; görmeyen bir insan 

apartmanın en üst katından telkin edilerek aĢağı atlaması sağlanırsa bu bab 

hükümleri uygulanmalıdır. 
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  Yukarıda I bölümünde anlattığımız intihar tanımlarında kiĢi intihar 

eylemini bilerek ve isteyerek yapmaktaydı. Yaptığı eylemin bilincinde olarak ve 

bu eylemin sonuçlarını tasvir ederek eylemini gerçekleĢtirmekteydi. Ancak bu 

fıkrada mağdur tüm bunlardan bihaber bir Ģekilde dıĢ etmenlerin yönlendirmesi 

sonucu üzerinde bir baskı olmadan eylemi gerçekleĢtirmektedir.  

 

  Aynı Ģekilde fıkrada “ortadan kaldırılan” tabiriyle de bu yetileri failin dıĢ 

kuvvetler kullanarak ortadan kaldırılan kiĢilerinde bu babta olması gereğini 

vurgulamıĢtır. 

 

 Sözgelimi; akli melekeleri yerinde olan bir insana zorla uyuĢturucu verilip, 

akli melekelerini kaybetmesi sağlandıktan sonra intihar etmesi yönünde sevk 

edilirse bu durumda kasten öldürme suçu oluĢacaktır. Aynı Ģekilde zorla alkol 

içirilmesi halide böyle değerlendirilmelidir. Önemli olan kiĢinin hangi Ģekilde 

algılama yeteneğinin ortadan kaldırıldığı değil, algılama yeteneğinin ortadan 

kaldırılmasıdır. Böyle düĢündüğümüzde; örneğin; kiĢinin gözlerine ĢiĢ sokularak 

kör edilip daha sonra apartmanın en üst katından yürümesi istenerek aĢağı 

düĢmesine neden olunmasıyla, uyuĢturucu verilip algılama yeteneğinin tamamiyle 

kaldırılması arasında fark gözetmemek gerekir. 

 

ii. Cebir ve tehdit kullanmak suretiyle suçun iĢlenmesi 

 

  Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kiĢileri intihara mecbur edenler de 

aynı Ģekilde kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacaklardır. 

 

  Cebir ve tehditden kasıt kiĢinin karĢı koyamayacağı bir kuvvet olmalıdır. 

Zor insanı geri dönderemeyecek Ģekilde ağır olmalıdır. KiĢi cebir ve tehdit 

karĢısında hareket edemeyecek ve zorda kalacaktır. Tehdit konusunda ise kiĢinin 

kendisiyle değil de yakın çevresiyle tehdit edilmesi gereklidir. Ġntihar etmezsen 

seni öldürürüz Ģeklinde bir tehdit olmayacaktır. Örneğin; bir insana çok kuvvetli 

bir insanın zorla zehir içirmesi durumunda cebir söz konusudur. Yine aynı Ģekilde 

“ya buradan atlarsın ya da çocuklarını öldürürüz” Ģeklindeki tehdit sonucu atlayan 

mağdur için de kasten öldürme hali mevcut olacaktır. 
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  Yine tehdidin içeriği ve ağırlığı  ile yaptırılan eylemin de karĢılaĢtırılması 

gerekir. Basit bir tehdit sonucu intihar eylemini gerçekleĢtiren kiĢi bu suçun 

mağduru olmaması gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus 

cezasızlık sebeplerinden tehdit halindekinden daha az ağırlıkta olabilir.  

 

  Tehdit ve korkutmanın muhakkak olması gerektiği konusunda, bu 

muhakkaklığın neyi kapsadığı yasada yer almamıĢtır. Ancak bence burada yine 

cezasızlık sebeplerinden tehdidin Ģartlarını buraya da uygulamak gerekecektir. 

 

 Bu Ģartlar Ģunlardır; 

 a)  Gelecekte gerçekleĢecek bir kötülük bildirilmelidir ve tehdit haksız 

olmalıdır, 

 b)  Tehdit, kiĢiye gerçekleĢtirilebilir ağır ve muhakkak bir zarar içermelidir. 

Tehdit, az veya çok ağır olabilir. Ancak, bir eĢyaya yönelik tehdit cezasızlık 

sonucuna yetmez. Pek hafif bir zarardan korunmak amacıyla intihar eden kiĢinin 

karĢısında ki fail yine bu madde ile cezalandırılamaz bu durumda ancak birinci 

fıkra gereğince ve eğer intihar eylemi gerçekleĢmiĢse ikinci fıkra uyarınca 

cezalandırılmalıdır. 

 c)  Tehdit edilen kiĢi bu duruma kendi haksız hareketi ile sebep olmamalıdır.  

 d)  Tehdit edilen, tehditle istenen hususu gerçekleĢtirmekten baĢka türlü 

kaçınamamalıdır. Bunun için hukuk düzeni tarafından öngörülen koruma 

araçlarına baĢvurarak (Ģikayet, ihbar vs.) tehlikeden kurtulmaya, kaçmaya, karĢı 

koymaya elveriĢli makul ve kuvvetli bir ihtimal bulunmamalıdır. Bu durum 

değerlendirilirken tehdit edenin ve tehdit edilenin kiĢilikleri, yaĢı, cinsiyeti, içinde 

bulunulan halin özellikleri, kullanılan araçlar gibi hususlar birlikte 

değerlendirilmelidir.  

 e) ĠĢlenen fiil ile maruz kalınan tehdit arasında makul bir oran bulunmalıdır. 

 

  Tüm bu hususlar değerlendirildikten sonra Ģu hususu mutlak olarak 

değerlendirmek gerekir. Yukarıda belirtmiĢ olduğum durumlar sadece intihara 

yönlendirme suçunun 4. fıkrasının uygulanması için gereken hususlardır.  
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  ġayet bu hususlar yapılan tehditte yoksa ancak 84/1. veya (ölümün 

gerçekleĢmesi halinde) 2. madde gereğince fail cezalandırılabilir. Artık dördüncü 

fıkradan ceza verilemez. 

 

E. SUÇUN TAMAMLANMA ANI 

 

  Suçun tamamlanma anı intiharın gerçekleĢtiği andır. Müntehir intihar ettiği 

anda suç da oluĢmuĢtur. Müntehir hazırlık hareketlerini tamamlamıĢ icra 

hareketlerini baĢlamıĢ bunları bitirmiĢtir. Ası yoluyla intihar eden kiĢi, boğazına 

ipi geçirmiĢ ve ayağını sandalyeye vurup devirdiği anda suç oluĢmuĢtur. Bundan 

sonra ipin kopması bence önemli değildir. Çünkü önemli olan müntehiri intihara 

yönlendirmektedir. Müntehir intihar eylemini gerçekleĢtirmiĢ ancak sonuca 

ulaĢamamıĢtır. Bu eylemi gerçekleĢtirdiği anda suç oluĢmuĢtur.  

 

F. SUÇUN MANEVĠ UNSURU 

 

  Ġntihara yönlendirme suçu kasten iĢlenmesi gerekli suçlardandır. Fail 

iĢlediği fiilin bilincinde olarak müntehirin intihar etmesini bilmeli ve istemelidir. 

Ve fiilini bu Ģekilde gerçekleĢtirmelidir. Suçun taksirle iĢlenmesi mümkün 

değildir. Müntehirin intihar edeceğini bilmeden ve bilinçsiz olarak onun intihar 

kararını güçlendirir nitelikte sözler sarfetmesi halinde suç oluĢmayacaktır.  

 

  Buna iliĢkin YCGK.29.01.1951 gün ve 1950/261-1951/17 sayılı Ġçtihatı 

BirleĢtirme Kararına bakmak gerekir: Ġntihara ikna suçunun teĢekkül edebilmesi 

için müntehire karĢı failinin sui muamelede bulunması ve müntehirin de maruz 

kaldığı sui muameleden bizar olarak intihar ettiğinin sübutu kafi olmayıp fail 

tarafından bu neticenin kasıt ve istihdaf edildiğinin sübutu da Ģarttır. 

 

  Burada üçüncü fıkrayı ayrıca değerlendirmek gerekecektir. BaĢkalarını 

intihara teĢvik etmeyi düĢünmediğini söyleyen bir yazar, yinede bu suçtan 

cezalandırılacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi davranıĢlarını alenen yapan kiĢi 

bu davranıĢlarda bulunurken davranıĢın sebep ve sonuçlarını değerlendirmek 

zorundadır. Ve bunun bilincinde olarak konuĢmasını yapması gerekir.  
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  Dolayısıyla maddeye genel olarak baktığımızda suçun oluĢması için kasıt 

gereklidir dediğimiz halde 3. fıkra için bunu söylemek hatalı olur görüĢündeyim. 

Çünkü baĢkalarını intihara alenen teĢvik eden kiĢi bu davranıĢının ihmal olması 

halinde dahi gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle cezalandırılmalıdır.  

 

G. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERĠ 

 

a. Kanun Hükmünün yerine getirilmesi 

 

  TCK.nun 24/1. maddesi uyarınca “kanun hükmünü yerine getiren kimseye 

ceza verilmez.” denmek suretiyle kanun hükmünün icrası sonucu oluĢan intihar 

eylemlerinde, intihara yönlendirme suçunun oluĢmayacağı açıktır. Buna göre bir 

doktor yada bir polisin yada herhangi bir kiĢinin kanunun kendine yüklediği 

yükümlülüklerin uygulanması sonucunda kiĢi intihar eylemini gerçekleĢtirirse, 

intihara yönlendirme suçundan ceza verilmeyecektir.  

b. MeĢru Savunma 

 

  TCK.nun 25/1. maddesi uyarınca bir hakka yönelmiĢ haksız saldırıyı 

defetmek için yaptığı eylem sonucunda intihara yönlendirme suçu oluĢursa 

bundan dolayı kiĢiye ceza verilmeyecektir. 

 

c. YaĢ Küçüklüğü 

 

  Yeni Ceza Kanunumuza göre göre yaĢ küçüklüğü üç farklı duruma 

ayrılmıĢtır. Buna göre, 12 yaĢından küçük bir çocuk bu suçu iĢlerse bu suçtan 

dolayı çocuğun cezai sorumluluğu yoktur.  

 

  Ġkinci grup 12 yaĢını doldurup 15 yaĢını doldurmayanlar ile ilgilidir. Bu 

yaĢ grubundaki çocuklar kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar. Çocuk eğer fiilin 

hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyor ve davranıĢlarını yönlendirme yeteneği 

yeterince geliĢmemiĢse bu çocuğun yine ceza sorumluluğu yoktur. Ancak çocuk 

fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabiliyor ve davranıĢlarını yönlendirme 

yeteneği yeterince geliĢmiĢ ise bu durumda çocuğa ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis 

cezası yerine 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası, müebbet hapis cezası yerine 7 
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yıldan 9 yıla kadar hapis cezası, sair hallerde ise verilecek cezanın 2/3 ü oranında 

ceza verilir. Son durumda verilecek ceza hiç bir Ģekilde altı yıldan fazla olmaz. 

 

  Üçüncü grup ise 15 yaĢını doldurup 18 yaĢını doldurmayanlarla ilgilidir. 

Bu gruptaki çocuklar ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası yerine 14 yıldan 20 yıla 

hapis cezası, müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası, sair 

hallerde cezanın yarısı kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ancak son halde 

verilecek ceza sekiz yıldan fazla olmaz. 

 

d. Akıl Hastalığı 

 

  Akıl hastalığı bir hukuka uygunluk nedeni değildir. Fail akıl hastalığı 

nedeniyle iĢlemiĢ olduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamamakta ise iĢlediği 

fiilden dolayı ceza verilemez. Buna göre, akıl hastalığı eylemi hukuka uygun hale 

getirmemektedir. Akıl hastalığı failin ceza sorumluluğunu yani kusurluluğunu 

ortadan kaldıran bir durumdur. Bu nedenledir ki faile ceza verilememekle birlikte 

hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilmektedir.  

 

  Bunun yanı sırada gerekçede de açıklandığı üzere her akıl hastalığı failin 

her hareketindeki kusurunu ortadan kaldırmaz. Örneğin bir kleptoman küçük 

Ģeyler çaldığında onun kusur yeteneği yoktun ancak, kasten öldürme suçunu 

iĢlediğinde kusur yeteneği tamdır. Bu nedenle failin hastalığı ile fiil arasındaki 

iliĢkinin de dikkate alınması gerekir.  

 

  32. madde eski yasadan farklı olarak tam akıl hastalığı, kısmi akıl hastalığı 

ayrımını kaldırmıĢtır. Yeni düzenlemeye göre, kiĢi ya akıl hastasıdır ve bu nedenle 

32/1 madde uyarınca kendisine ceza verilmez ve hakkında güvenlik tedbiri 

uygulanır ya da kiĢi akıl hastası değildir ancak “iĢlediği fiille ilgili davranıĢlarını 

yönlendirme yeteneği azalmıĢ” bir kiĢi durumundadır. Bu durumda ceza 

sorumluluğu vardır ancak daha az ceza alır. Aldığı cezanın yanı sınar akıl 

hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine de hükmedilebilir.  

 



 61 

e. Sağır ve dilsizlik  

 

  15 yaĢını doldurmamıĢ sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu yoktur. 

Bunların hakkında güvenlik tedbirleri uygulanabilir.  

 

  15 yaĢını doldurmuĢ 18 yaĢını doldurmamıĢ sağır ve dilsizlere 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 12 yıla hapis cezası, müebbet 

hapis cezası yerine 7 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilir, sair hallerde verilecek 

ceza 2/3 oranında indirilecektir. Bu durumda verilecek ceza altı yıldan fazla 

olamaz. 

 

  18 yaĢını doldurmuĢ 21 yaĢını doldurmamıĢ sağır ve dilsizlere 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası yerine 14 yıldan 20 yıla hapis cezası, müebbet 

hapis cezası yerine 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir, sair hallerde 

verilecek ceza 1/2 oranında indirilecektir. Bu durumda verilecek ceza sekiz yıldan 

fazla olamaz.  

 

f. Geçici nedenler, alkol veya uyuĢturucu madde etkisinde olma 

 

  Geçici bir nedenle ya da irade dıĢı alınan alkol veya uyuĢturucu madde 

etkisiyle iĢlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille 

ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıĢ olan 

kiĢiye ceza verilemeyecektir. Burada kusur sorumluluğunu kaldıran bir neden söz 

konusudur.  

 

  Ancak kiĢi iradi olarak alkol veya uyuĢturucu almıĢ ve bunun etkisi altında 

kalarak suç iĢlemiĢ ise kendi kusuru ile algılaması bozulduğu için sorumludur. 

 

g. Cebir ve Ģiddet ile korkutma ve tehdit altında suç iĢleme 

  

 28. madde kiĢinin karĢı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve 

Ģiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç iĢleyen kiĢiye 

ceza verilemeyeceğini hükme bağlamıĢtır. Bu maddeye göre, bazı durumlarda 

failin fiili hukuka aykırılık unsurunu taĢımaz, bazı durumlar da ise failin kusurlu 
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olduğu söylenemez. Bu nedenle de faile ceza verilemez. Fail bir tehdit altında suç 

iĢlemiĢ ise onun kusurluluğundan söz edilemez ve bu nedenle faile ceza 

verilemez. Yeni yasa kusur sorumluluğun esas alarak düzenleme yapmıĢtır.  

 

  Cebir, Ģiddet, korkutma veya tehdit altında bir suç iĢleyen bir kiĢinin 

sorumlu tutulmaması konusundaki eğilim Roma Hukukuna kadar dayanır.  

 

Burada cebir ve Ģiddetten anlaĢılması gereken husus, maddi (fiziki) 

cebirdir. Doğrudan doğruya baĢkasının vücudu üzerinde zorlamada bulunularak 

bir suç fiili iĢlendiğinde cebir ve Ģiddet hali söz konusudur. Cebir sonucunda suçu 

maddi olarak iĢleyen kiĢinin iradesi yoktur. Cebir halinde kiĢi isteği ile hareket 

etmeyip hareket ettirilmektedir. KarĢı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir 

ile, bir kiĢiye suç iĢletilmesi halinde suç iĢletilen kiĢiye ceza verilmez.  

 

  Korkutma (ikrah), halen var olan ağır ve muhakkak zarardan kendisini 

veya baĢkasını korumak amacıyla bir kimsenin bir suçu iĢlemesidir. Hırsızlığa 

zorlanmak için sürekli olarak dövülen kiĢini hırsızlık yapmasında korkutma söz 

konusudur.  

 

  Tehdit ise, gerçekleĢmesi failin isteğinin yerine getirilmesi Ģartına bağlı 

kılınan bir kötülüğün mağdura bildirilmesidir. Bu durumda, kiĢiye, kendisine veya 

yakınlarına yönelik zarar tehdidi dolayısıyla bir suç iĢlemesi için zorlamada 

bulunulmaktadır. Örneğin, oğlunun öldürülmemesi karĢılığında çok zengin bir 

insanı intihara teĢvik edip onun intihar etmesini sağlayan baba tehdit altında suç 

iĢlemiĢtir. Çünkü suçu iĢlemediği takdirde oğlunun öldürüleceği kendisine 

bildirilmiĢtir. Bu Ģekilde failin (örnekte babanın) eylem (örnekte intihara 

yönlendirme) üzerindeki iradesi sakatlanmıĢtır.  

 

  Tehdit ve korkutmanın failin ceza sorumluluğunu kaldırabilmesi için bu 

tehdit ve korkutmanın muhakkak olması gerekir. Soyut tehdit ve korkutmaların, 

basit nitelikli tehditlerin suç iĢlemeye yöneltmesi söz konusu olmayacağından 

failin sorumluluğu kalkmaz.  
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H. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ BĠÇĠMLERĠ 

 

a. TeĢebbüs 

 

  Suç bir süreç içinde iĢlenmektedir. Bu sürece “suç yolu” denir. Fail bu 

süreçte önce hazırlık hareketleri ve daha sonra da icra hareketlerini gerçekleĢtirir.  

 

  Ancak bilindiği gibi neticesi harekete bitiĢik suç söz konusu ise bu 

durumda teĢebbüs imkanı yoktur. Somut intihara yönlendirme suçu da böyledir. 

Çünkü neticesi harekete bitiĢik bir suçtur. Yani azmettirme, teĢvik etme, 

kuvvetlendirme halinin olması bir anda gerçekleĢir. Mektupla intihar kararını 

kuvvetlendirmeye çalıĢan kiĢi içinde durum böyledir. Çünkü mektup ulaĢmadan 

intihar gerçekleĢmiĢse suç oluĢmaz. 

 

b. Gönüllü Vazgeçme 

 

   36. maddede gönüllü vazgeçme kurumu genel olarak düzenlenmiĢtir. Bu 

düzenlemenin yanı sıra bazı özel suç tipleri için kanun o suçları düzenlediği 

maddelerde özel gönüllü vazgeçme hükümleri getirmiĢtir. Eğer söz konusu suça 

iliĢkin özel bir hüküm yok ise genel nitelikteki 36. madde uygulama alanı 

bulacaktır.  

 

  Ġntihar eylemi gerçekleĢmeden kiĢi intihara yönlendirme fiillerinin yanlıĢ 

ve hatalı olduğunu, bu söylediklerinin uygulanmaması gerektiğini söylerse ve kiĢi 

yine intihar ederse durum ne olacaktır.  

 

  Gönüllü vazgeçme halinde icra hareketleri baĢlamıĢ olmalı ve sonuç 

gerçekleĢmeden bundan gönlüyle vazgeçmelidir. Ancak icra hareketlerinin bu ana 

kadarki bölümü suç teĢkil ediyorsa ancak bu halde o bölüm için ceza verilir. 

 

  ġimdi, kendi olayımıza bakacak olursak intihara yönlendirme suçunda 

kiĢinin intihar eylemi eğer failin yönlendirmesi sonucu olduğu belli ise bu 

durumda gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanamayacaktır. Ancak kiĢinin intiharı 

baĢka bir nedenle olmuĢsa ve azmettirme eylemi ile intihar arasında bağlantı 
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kurulamıyorsa (zaman, mekan gibi) bu durumda gönüllü vazgeçme hükümleri 

uygulanmalı ve faile ceza verilmemelidir.  

 

c. ĠĢtirak 

 

  Bu suçta iĢtirak hali söz konusu olabilir. Müntehir birden fazla kiĢinin 

azmettirmesi ile bu suçu iĢleyebilir. Bu durumlarda yeni ceza kanunun 37. 

maddesinin 1. fıkrası gereğince fail olarak cezalandırılacaktır.  

 

  KiĢi aynı Ģekilde suçu baĢkası vasıtasıyla da iĢleyebilir. Bu durumda da 

37/2. cümle 1. madde hükümlerine göre her iki failde aynı cezaya çarptırılacaktır. 

Yani her ikisi de faildir. Örneğin kiĢiyi intihara azmettirme suçunu bir not 

vasıtasıyla iĢleyen kiĢinin notunu müntehire götüren kiĢide aynı Ģekilde 

cezalandırılacaktır. 

 

  37/2. c.2 de ise farklı bir konu düzenlenmiĢtir. Bu halde algılama yeteneği 

olmayan bir kiĢiyi vasıta kullanarak bu suçun iĢlenmesi halinde, algılama yeteneği 

olmayan Ģahıs cezalandırılmayacak, ancak vasıta olarak kullanan failin cezası 

arttırılarak uygulanacaktır. 

 

d. Azmettirme 

 

  Belli bir suçu iĢleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kiĢinin baĢkası 

tarafından bu suçu iĢlemeye karar verdirilmesidir. TCK.m.38 de düzenlenmiĢtir. 

Bu halde bir kiĢiyi inihara yönlendirme suçunu iĢlemeye azmettiren kiĢi aynı 

Ģekilde cezalandırılacaktır. Olay biraz karmaĢık görünmektedir. Yani intihar etme 

niyeti olan bir kiĢiyi azmettiren kiĢiyi azmettiren kiĢi azmettiren kiĢi olarak 

cezalandırılacaktır. Azmettiren kiĢi nüfuz kullanarak, yada çocuğu azmettirerek bu 

suçun iĢlerse daha ağır cezayla cezalandırılacaktır. 

 

e. Yardım Etme 

 

  Suç iĢleme aĢamasında faile fiilini iĢlemesi yönünde yardım eden kiĢiye 

yönelik uygulanacak cezayı TCK.nun 39. maddesi belirlemiĢtir. Burada dikkat 
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edilecek husus yukarıda belirtmiĢ ve örneğini vermiĢ olduğum örnekteki mektubu 

götüren Ģahsın durumudur.  

 

  Ayrımı dikkatli yapacak olursak, eğer fail yardım eden kiĢinin yardımı 

olmadan müntehirin eylemini gerçekleĢtiremeyecekse birlikte faillik söz konusu 

olacaktır. Tek baĢına yapabileceği bir eylemde yardım eden kiĢi olursa bu 

durumda TCK.nun 39. maddesine göre yardım etme olacaktır. 

 

f. Ġçtima 

 

  Ġntihara yönlendirme suçu TCK.42. madde hükümlerine uygun Ģekilde 

unsur veya ağırlaĢtırıcı neden olmayacaktır.  

 

  Burada dikkat edilmesi gereken husus TCK.nun 43/2. maddesidir. Aynı 

suç birden fazla kiĢiye karĢı tek bir fiille iĢlenmesi halinde birinci fıkra hükmü 

uygulanacak ceza arttırılacaktır. Fail intihara teĢvik eylemini birden çok insana 

yönelik olarak tek bir fiille iĢlerse bu fıkra hükmü uygulanacaktır. Örneğin; 

babasızlığın ne kadar kötü olduğunu, ve böyle birinin yaĢamasının bir anlamı 

olmadığını intihar etmesi gerektiğini söyleyen bir mektubu tüm yetimlere fotokopi 

ile yollayan kiĢi bu fıkra hükmü ile cezalandırılacaktır.  

 

  TCK.nun 44. maddesi gereğince ise iĢlediği bir fille birden fazla farklı 

suçun oluĢmasına sebebiyet veren fail hakkında en ağır cezayı gerektiren suçtan 

dolayı ceza verilecektir. Failin iĢlediği eylem aynı anda baĢka suçları oluĢturduğu 

ve bunlardan birinin de intihara yönlendirme suçu olduğu durumda en ağır cezayı 

gerektiren suç hangisiyse fail o suçla yargılanacaktır. 
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ÖZGENÇ   Ġzzet,  TCK. Gazi ġerhi Yetkin Yayınevi 

SOYASLAN   Doğan,  Ceza Huk. Özel Hük. Savafi Yayınları 

TOROSLU   Nevzat, Ceza Hukuku  Savafi Yayınları 

YENER O.    Asliye Cz. Davaları Seçkin Yayınları 

YĠĞĠT   Nuri,  Hayata KarĢı Suçlar Makale 

YURTCAN   Erdener,  Ceza Yarg. Hukuku Alfa Yayınları 

 


