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ABS TRACTÖZET 
Giriş: Dünyada her yıl bir milyon insanın intihar nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir. 
İntiharların %5-%43’ünde intihar notu bırakıldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada Batı 
Anadolu’da bulunan ve üniversite şehri olan ilimizde intihar notlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Eskişehir’de 2002 ile 2011 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, adli nitelikli ölümlerin 
tümü değerlendirildi. Adli soruşturma dosyaları incelendi. İntihar ettiğine karar verilen 399 
olgu içinden intihar mektubu, telefon mesajı (sms) veya sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 
intihar notu bıraktığı saptanan 168 (%42,1) olgu çalışma kapsamına alındı.
Bulgular: Tüm olguların 95’inin (%56,5) intihar mektubu bıraktığı, 69’unun (%41,1) bir ya da 
birden fazla kişiye sms attığı, 4’ünün (%2,4) ise sosyal paylaşım sitesine intihar ve ölüm ile 
ilgili notlar yazdığı saptandı. 
Sonuç: İntihar olduğu düşünülen olgularda intihar notu, olayın aydınlatılması için önemli 
bir bulgudur. Ancak delil kabul edilebilmesi için soruşturma sonucunda doğrulanması 
gerekir. (Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2014; 51:  275-279)
Anah tar ke li me ler: İntihar, mektup, adli psikiyatri

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

introduction: It is estimated that a million people around the world die by suicide each 
year. It has been reported that a note was left in 5%-43% of the suicides. In this study, it 
we aimed to evaluate and discuss suicide notes in our city which is situated in Western 
Anatolia and where several universities are located.
Method: All forensic deaths in Eskişehir in 10-year period between 2001 and 2011 were 
evaluated. Forensic investigation files were assessed. After investigation, Out of 399 
cases, 168 (42.1%) cases, who were determined to have left a suicide letter, telephone 
message (sms) or message via social network sites, were included in the scope of the 
study.
Results: It was found that 95 (56.5%) of all cases had left a suicide letter, 69 (41.1%) cases 
had sent a telephone message to a person or more than one person, 4 (2.4%) cases had 
written notes about suicide and death in social networking sites.
Conclusion:  A suicide note is an important finding in suicide cases to clarify the case. 
However, the note should be confirmed by investigation to be accepted as evidence.  
(Arc hi ves of  Neu ropsy chi atry 2014; 51:   275-279) 
Key words: Suicide, letter, forensic psychiatry
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Giriş

Dünyada her yıl bir milyon insanın intihar nedeniyle öldüğü 
tahmin edilmektedir. Dünyada intihar oranının ortalama 100,000’de 
16 olduğu ve her 40 saniyede bir insanın intihar nedeniyle öldüğü 
bildirilmiştir (1). Amerika Birleşik Devletleri’nde intihar, 25-
34 yaş grubu için ikinci, 15-24 yaş grubu için ise üçüncü en sık 
ölüm nedenidir (2). Bazen intihar eden kişiler vedalaşmak, yalnız 
bıraktıkları kişilerden özür dilemek veya intihar nedenini anlatmak 
için notlar bırakırlar (3,4). İntiharların %5-43’ünde intihar notu 
bırakıldığı belirtilmiştir (4,5,6). Avustralya’da yapılan bir çalışmada, 
1051 intihar olgusunun %33’ünün intihar notu bıraktığı saptanmıştır 
(7). İntihar notu genellikle herkesin görebileceği ortak kullanım 
alanlarına bırakılır (6,8). 

İntihar notu, kişinin içinde bulunduğu ruhsal durumu en iyi 
yansıtan unsurlardandır. Ayrıca bu notlar adli sürecin ve kişinin 
intihar olayına yaklaşımına ışık tutan en önemli delillerdendir 
(4,8,9). İntihar notlarının analizi, kişiyi intihara sürükleyen sebebin 
anlaşılmasına katkı sağlar (8).

Bu çalışmada Batı Anadolu’da bulunan bir üniversite şehrinde 
intihar notlarının değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. 

Yöntem

Eskişehir’de 2002 ile 2011 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, 
adli nitelikli ölümlerin tümü değerlendirildi. Adli soruşturma 
dosyaları incelendi. Soruşturma sonucunda intihar ettiğine 
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karar verilen 399 olgu içinden intihar mektubu, sms veya sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla intihar notu bıraktığı saptanan 168 
(%42,1) olgu çalışma kapsamına alındı. Çalışmada intihar notu 
açısından soruşturma savcılığınca delil olarak kabul edilen notlar 
çalışma kapsamına alındı. Soruşturmada intihar notlarının delil 
kabul edilebilmesi için kriminal çalışmalar yapılmış, kişinin yakın 
geçmişi, aile ve iş ilişkileri değerlendirilmiş, notlarda yazılı olanlar 
irdelenmiştir. Soruşturma tamamlandığında aksi bir bulgu tespit 
edilmemiş ise notlar delil olarak kabul edilmiş ve dosyaya delil 
olarak eklenmiştir.

Olgular yaş, cinsiyet ve meslekleri açısından incelendi. İntihar 
sebepleri, karşılıksız aşk veya terk edilme, yalnızlık, ekonomik 
sebepler ve hastalıklar olarak belirlendi. Veriler SPSS 16 paket 
veri programı kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular

Savcılık soruşturma dosyaları incelendiğinde 10 yıllık 
dönemde ilimizde toplam 399 intihar vakası yaşandığı saptandı. Üç 
yüz doksan dokuz kişinin 168’inin (%42,1) mektup, sms veya sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla intihar notu bıraktığı tespit edildi. 

Tüm olguların 95’inin (%56,5) intihar mektubu bıraktığı, 69’unun 
(%41,1) bir ya da birden fazla kişiye sms attığı, 4’ünün (%2,4) ise 
sosyal paylaşım sitesine intihar ve ölüm ile ilgili notlar yazdığı 
saptandı. 

İntihar notu bırakan olguların en küçüğünün 17, en büyüğünün 
56 yaşında olduğu, yaş ortalamasının 25±9,5 olduğu saptandı. 
Olguların en sık 26-35 yaş grubunda (n=75, %44,6) olduğu saptandı. 
Tüm intihar olguları değerlendirildiğinde, yaş grubu ile intihar notu 
bırakma arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Otuz beş yaş 
altı olan olgularda intihar notu bırakma oranının %64,8 olduğu, 35 
yaş ve üstü olgularda ise %15,3 olduğu saptandı (p<0,001) (Tablo 1).

On yedi-25 yaş grubu olguların, diğer yaş gruplarının aksine 
mektup yerine sms veya sosyal paylaşım sitelerini tercih ettikleri 
saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 1). Olguların 120’sinin (%71,4) erkek, 
48’inin (%28,6) kadın olduğu belirlendi. Cinsiyet ile not bırakma şekli 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı (p>0,05) (Tablo 1). 2007-
2011 yılları arasındaki olgularda, 2002-2006 yıllarındaki olgulara 
göre, sms ve sosyal paylaşım sitesi yoluyla not bırakmanın arttığı, 
mektup bırakma oranının azaldığı belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 2).

Olgularının %32,7’sinin (n=55) öğrenci olduğu belirlendi. 
Öğrencilerin 12’sinin (%21,8) mektup bıraktığı, 39’unun (%70,9) 
sms attığı, 4’ünün (%7,3) ise sosyal paylaşım sitelerine intiharları 
ile ilgili yazı yazdıkları belirlendi. Olguların meslek grupları ile 
cinsiyetlerinin dağılımı Tablo 3’de sunulmuştur. Olguların 22’sinin 
(%13,1) ev kızı veya ev hanımı olduğu saptandı. Elli beş öğrencinin 
38’inin (%69,1) erkek, 17’sinin (%30,9) kadın olduğu belirlendi. 

Adli soruşturma dosyalarının incelenmesinde, 168 intihar 
notunun 142’sinde (%84,5) intihar nedenine ilişkin açıklama 
olduğu, 26 (%15,5) olgunun ise yalnızca “veda ve özür” niteliğinde 
olduğu saptandı. İntihar notlarının %87,5’inde (n=147) “Allah’tan 
af dilendiği” görüldü. On beş olguda (%8,9) ise “isyan” ve 
“intihardan başka çare kalmamasına öfke” içeren mesajlar 
olduğu belirlenmiştir. 

 İntihar nedenleri incelendiğinde, 76’sının (%53,5) karşılıksız 
aşk veya terk edilme gibi sebeplerden olduğu, 44’ünün (%31,0) 
yalnızlık, 17’sinin (%12,0) ekonomik sebepler, 5’inin (%3,5) 
ise fiziksel ve ruhsal hastalıklar nedeniyle olduğu belirlendi. 
Bıraktıkları intihar notlarında intihar sebebi olabilecek ifade 
kullanan olgularda intihar sebebi ile yaş grubu arasında anlamlı 
bir ilişki saptandı (p<0,05) (Tablo 4). Otuz beş yaş altı yaş grubunda 
en sık intihar sebebinin, karşılıksız aşk veya terk edilme olduğu, 
36 yaşından büyük kimselerde ise daha sık ekonomik sebepler, 
hastalık ve yalnızlık olduğu belirlendi. 

 Tartışma

İntihar notu, adli soruşturmada olayı aydınlatılması açısından 
son derece önemli bir delildir (3,4). Ancak intihar notunun 
bulunması, olayın kesinlikle intihar olduğu anlamına gelmez (8,9). 
Sunulan çalışmada adli soruşturma dosyasına giren ve olayın 
intihar olduğu yönünde delil olarak kabul edilen notlar çalışma 
kapsamına alınmıştır. 

İntihar eyleminin bir güçsüzlük mü yoksa güç göstergesi mi 
olduğu tartışılmaktadır (10,11,12). İntihar insanlık tarihi boyunca 
felsefe, sosyoloji ve psikiyatrinin tartıştığı bir konu olmuştur. 
Varoluşçulara göre intihar, kişinin hakkıdır ve suç değildir (13). 
Ülkemizde adli psikiyatrinin gelişmesine büyük katkı sağlayan 
Dinçmen, intihar edenlerin tümünün ruhsal bozukluğu olanlar 
olmadığını, intiharın yalnızca çaresizlik ve güçsüzlük olmadığını, 
bir baş kaldırış ve cesaret örneği olarak ta değerlendirilebileceğini, 
kişinin varoluşunu sonlandırma hakkına sahip olduğunu, bunu 
bilmenin kişinin yaşamı daha ciddiye almasını sağladığını ifade 
etmiştir (14). Ancak çalışmanın yapıldığı şehrimizde de insanların 
çoğunlukla inançlı olduğu görülmektedir. İntihar notlarının 
%87,5’inde (n=147) Allah’tan af dilendiği görülmüştür. On beş 
olguda (%8,9) ise isyan ve intihardan başka çare kalmamasına 
öfke içeren mesajlar olduğu belirlenmiştir.

Sebebinden ve yönteminden bağımsız olarak, intihar eden 
kişiden geriye bazen sadece bir boşluk kalır. Bazen de intihar 
etmeyi başardığını veya intihar etmek zorunda kaldığını bildiren 
bir mesaj kalır. İntihar eyleminin kendisi kadar, intihar notu 
bırakma ile ilgili varsayımlar oldukça değişiktir. İntihar notları, 
intihar nedenine ilişkin açıklamaları içerebilir. Bunun yanı sıra 

Tablo 1. Yaş grubu ile intihar notu bırakma oranının dağılımı 

Yaş Grubu İntihar notu var İntihar notu yok Toplam

n % n % n %
35 yaş altı 140 64,8 76 35,2 216 54,1

35 yaş ve üstü 28 15,3 155 84,7 183 45,9

Toplam 168 42,1 231 57,9 399 100,0

x2=99,636, p<0,001, df=1   
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geride kalanları vicdani yük altında bırakarak cezalandırmak 
veya benzer durumdaki diğer kişileri korumak amaçlı olabileceği 
düşünülmektedir. Bazen intihar notları sadece vedalaşmayı ve 

Allah’tan af dilemeyi içerir (7,15,16,17,18,19,20,21). İntihar notları 
kişiyi intihara götüren sürecin aydınlatılması için önemli rol 
oynar. İrlanda’da 42 intihar notunun incelendiği bir çalışmada, 

Tablo 2. İntihar notu bırakma şeklinin yaş grubuna göre dağılımı

Yaş Grubu Not Şekli

İntihar mektubu Sms veya sosyal paylaşım sitesi n %
17-25 27 38 65 38,7 p<0,05

x2=10,982

df=2

26-35 47 28 75 44,6

>36 21 7 28 16,7

Cinsiyet

Erkek 64 56 120 71,4 p>0,05

x2=1,766

df=1

Kadın 31 17 48 28,6

Meslek

Ev hanımı, kızı 17 5 22 13,1

p<0,05

x2=42,885

df=6

İşsiz 25 6 31 18,5

Öğrenci 12 43 55 32,7

İşçi 11 5 16 9,5

Memur 16 6 22 13,1

Polis-asker 4 4 8 4,8

Serbest Meslek 10 4 14 8,3

Zaman

2002-2006 71 8 79 47,0 p<0,001

x2=67,403

df=1

2007-2011 24 65 89 53,0

Toplam 95 73 168 100,0

Tablo 3. Meslek gruplarının cinsiyete göre dağılımı

Meslek Grubu Cinsiyet Toplam

Erkek Kadın n %
Ev hanımı, kızı - 22 22 13,1

İşsiz 28 3 31 18,5

Öğrenci 38 17 55 32,7

İşçi 14 2 16 9,5

Memur 21 1 22 13,1

Polis-asker 8 - 8 4,8

Serbest Meslek 11 3 14 8,3

Toplam 120 48 168 100,0

Tablo 4. İntihar notu bırakma şeklinin yaş grubuna göre dağılımı

Açıklanan intihar sebebi Yaş grubu Toplam

35 yaş altı 35 yaş ve üstü n %
Karşılıksız aşk veya terk edilme 69 7 76 53,5

Yalnızlık 34 10 44 31,0

Ekonomik sebepler ve hastalık 14 8 22 15,5

Toplam 117 25 142 100,0

x2=9,824, p<0,05, df=2 
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notların %74’ünün özür ve vedalaşmayı, %60’ının geride kalanlara 
sevgilerini, %48’i yaşamın sıkıcılığını, %21’inin geride kalanlara 
tavsiyeler içerdiği bildirilmiştir (22). Adli tahkikat dosyalarının 
incelenmesinde, %84,5 oranında intihar nedenine ilişkin açıklama 
olduğu, %15,5 olgunun ise yalnızca veda ve özür niteliğinde olduğu 
saptanmıştır.

İntihar eden kişinin dini inanışı ve kültürel değerleri intihara 
bakışında son derece önemlidir (12). Buna bağlı olarak geride 
bıraktığı notlarda kişinin günah işlediği düşüncesinin hakim 
olduğu ve af dilediği görülebilir (23). Ülkemizde yapılan bir 
çalışmada intihar vakalarında, intihar edenlerin aynı gün İslam 
dini kurallarına göre koltuk altı ve genital bölgelerini temizledikleri 
ve bu durumun olayın intihar olduğu yönünde adli delil olarak 
kabul edildiği bildirilmiştir (24). Bazı olgularda kişilerin ibadet 
ettikten hemen sonra intihar ettiği belirlenmiştir (23). Sunulan 
çalışmada intihar notlarının %87,5’inde (n=147) Allah’tan af 
dilendiği görülmüştür.

İntihar notu bırakan olguların yaş ortalamasının genç yaş 
grubunda ve çoğunluğunun erkek olduğu belirlendi. Yaş ve 
cinsiyet ile ilgili veriler intihar ile ilgili yapılan çalışmalarla uyumlu 
bulunmuştur (25,26,27). Meslek gruplarının, cinsiyete göre 
dağılımında, kadınların 6’sının (%12,5) bir işi olduğu, geri kalan 
kadın olguların ekonomik özgürlüklerinin olmadığı belirlenmiştir. 
Kadın intiharları ile ilgili yapılan çalışmalarda sosyoekonomik 
durumun önemli bir faktör olduğu bildirilmiştir (25,26,27,28). 

İntihar notları, mektup bırakmak, telefonla mesaj bırakmak 
veya internet aracılığıyla not bırakma şeklinde olabilir (6,29). 
Gelişen teknoloji ile birlikte, çalışmanın kapsadığı ikinci 5 yılda 
mektup yerine sms veya sosyal paylaşım sitelerinin kullanıldığı 
belirlenmiştir. Genç popülasyonun daha sık olarak sms ve 
paylaşım sitelerini kullandığı belirlenmiştir. Gençlerin intihar notu 
olarak uzun ve duygu yüklü mesajlar bıraktığı, yaşlıların daha 
sık kısa ve öz notlar bıraktığı belirlenmiştir. Bunun nedeninin, 
gençlerin çoğunlukla, karşılıksız aşk ve terk edilme gibi nedenlerle 
intihar etmesi olduğu düşünülmüştür. 

On yedi-25 ve 26-35 yaş grubunda en sık intihar sebebinin, 
karşılıksız aşk veya terk edilme olduğu saptanmıştır. Genç ve 
ergenlerin, kendilerini ve duygularını ifade etme, olumsuzluklara 
hazırlıklı olma ve onlarla baş etme gibi konularda eğitilmeleri, 
yardım almaya yönlendirilmeleri intiharların azalmasına katkıda 
bulunabilir. Üniversite gibi gençlerin yoğunlukta bulunduğu 
yerlerde intihar önlemeye yönelik, psikolojik danışma birimlerinin 
yaygınlaştırılması ve özendirilmesi gerekmektedir. 

Çalışmanın yapıldığı şehir genç nüfusun yoğunlukta yaşadığı 
bir üniversite şehri olarak bilinmektedir. Bu yaş grubundakilerin, 
intihar mektubu bırakmak yerine son zamanlarında bir 
yakınlarına mesaj atarak durumu bildirdikleri görülmüştür. Sms 
incelemelerinin bir kısmında duygusal ilişki yaşanan kişi ile olan 
mesajlaşmalar delil olarak kabul görmüştür. 

Sunulan çalışmada intihar ile ilgili sosyal paylaşım sitesine 
notlar yazıldığı az olguda belirlenmiştir. Paylaşım sitelerine yazılan 
notlar uzun süreli olarak incelendiğinde kişinin yakın geçmişine 
ait ruhsal durumu hakkında fikir verebilir. Bu açıdan bu sitelerden 
olay ile ilgili daha detaylı bilgiler elde edilebilir (30,31,32,33). 
Paylaşım sitelerine intihar notu yazan olguların ikisi yalnızlıktan, 
ikisi ise karşılıksız sevgi nedeniyle intihar ettiğini belirtmiştir. 
Paylaşım sitelerine intihar notu yazan olgular henüz olgu sunumları 

şeklinde literatürde yer bulmaktadır (30). Ancak zamanla bu 
paylaşım sitelerinde daha fazla intihar notları yer alacağı 
düşünülmektedir. Günümüzde insanlar yalnızlıklarını giderek 
kullanımı yaygınlaşan paylaşım sitelerinde gidermektedir. Özellikle 
paylaşım siteleri yoluyla paylaşılan intihar notlarında, intiharı 
önlemek için kısa da olsa bir zaman olduğu düşünülmektedir. Bu 
sitelerin sosyal ve psikolojik destek hatları kurmaları gerektiği, bu 
notlar fark edildiğinde önemsenmeli ve önlenmeye çalışılmalıdır. 
İntihar mektuplarının, kişi intihar eylemini gerçekleştirmeden 
bulunması düşük bir ihtimaldir. Ancak yine de bulunması halinde 
önemsenmeli ve önlenmeye çalışılmalıdır. 

İntihar iddiası olan olgularda intihar notu, olayın aydınlatılması 
için önemli bir bulgudur. İntihar notu, kişinin neden intihar ettiği, 
intihara bakış açısı ve ruhsal durumu ile ilgili fikir veren en önemli 
delillerdendir. 
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