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ÖZET
Hem dış görünüşler� hem de çıkardıkları ses �le 

gerçeğ�nden ayırt ed�lemeyen kuru sıkı s�lahların genelde 

savunma ve korkutma amacıyla satın alındıkları 

b�l�nmekted�r. Ancak kuru sıkı s�lahların ölümlere yol 

açtığı ve sanıldığı kadar zararsız s�lahlar olmadığı 

sunduğumuz olgularla ortaya konmuştur. Çalışmamızda; 

kuru sıkı s�lah �le vücudunun farklı bölgeler�nden, farklı 

atış mesafeler�nden vurularak ölen ve otops�s� yapılan üç 

olgu değerlend�r�ld�. Otops�de her üç olguda da vücut 

�çer�s�nden saçma tanes� çıkartıldı. Saçma tanes�n�n �sabet 

ett�ğ� bölgelerde �ç kanama, �ç organ yaralanması, bey�n 

zarları arasına kanama ve bey�n laserasyonu tesp�t ed�ld�. 

Ölüme neden olmayan veya ölümle sonuçlanan kuru sıkı 

s�lahlarla meydana gelen yaralanmalar zamanla 

artmaktadır. Kuru sıkı s�lah alım-satımını ve serbestçe 

taşınmasının kısıtlanmasını düzenleyen yasalara 

gereks�n�m vardır. Ayrıca kuru sıkı s�lahların tehl�kel� ve 

zararlı olduğu konusunda toplumun eğ�t�lmes� ve medyada 

ateşl� s�lah kullanımını özend�ren programların 

yayınlanmaması ve reklamlarda yer ver�lmemes� 

gerekl�d�r.

Anahtar kel�meler:  Kuru sıkı s�lah, ölüm, �nt�har, 

c�nayet.    

SUMMARY
Blank cartr�dge guns are purchased for self-protect�on 

and to fr�ghten an assa�lant s�nce �t �s not poss�ble to 

d�st�ngu�sh them from a real gun by the�r appearance and 

the sound they make. However, �t �s revealed that blank 

cartr�dge guns m�ght cause deaths and they are not harmless 

as supposed w�th presented cases. 

In th�s study three autops�es of death cases due to 

shoot�ng to d�fferent body parts from d�fferent d�stances by 

blank cartr�dge guns are evaluated. Pellets were removed 

from all three cases dur�ng autopsy. Internal bleed�ng, 

�nternal organs �njur�es, bra�n and bra�n membranes' 

bleed�ng and bra�n lasserat�on are detected on traces of 

pellets.

The number �njur�es caused by blank cartr�dge guns are 

�ncreased by the t�me. There �s need for leg�slat�ons  

regulat�ng the restr�ct�on of easy  acqu�s�t�on and carry�ng 

blank cartr�dge guns. It �s also necessary to tra�n the publ�c 

about the r�sk and damage of the blank cartr�dge guns and 

forb�dd�ng advert�sements through the med�a.     

Key words: Blank cartr�dge guns, death, su�c�de, 

hom�c�de.

GİRİŞ ve AMAÇ

Kuru sıkı s�lahların en öneml� özell�ğ� kolay elde 

ed�leb�lmeler�, zararsız g�b� görünmeler�, ucuz ve yasal 

olmalarıdır. Ancak kuru sıkı s�lahlar genell�kle hayatı tehd�t 

edecek kadar c�dd� yaralanmalara ve ölümlere yol 

açab�lecek kapas�teded�rler. Gerçek ateşl� s�lahların elde 

ed�lmes�n�n yasal düzenlemelerle kısıtlanması, dış görünüş 

ve çıkardığı ses �le gerçeğ�ne çok benzeyen ve özell�kle 

k�ş�sel savunma amacıyla gel�şt�r�len kuru sıkı s�lahların 
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yaygınlığında artışa neden olmaktadır (1,2). Kuru sıkı 

s�lahlara sah�p olab�lmek �ç�n 18 yaşını doldurmak 

yeterl�d�r (3,4). Kuru sıkı s�lahlar ateşl� s�lah kapsamında 

değerlend�r�lmed�ğ�nden (5), ruhsatsız satın alınab�lmes� 

ve zararsız olarak görülmes� bu s�lahların zamanla 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak yakın zamanda bu 

s�lahlarla ölümler�n ve yaralanmaların olması  (3,4) bu 

konunun c�dd� b�r şek�lde ele alınması gerekt�ğ�n� 

gösterm�şt�r.

Kuru sıkı s�lahların ölümlere yol açtığı ve sanıldığı 

kadar zararsız s�lahlar olmadığı aşağıda sunduğumuz bu üç 

olguda ortaya konulması amaçlanmıştır.

OLGULAR

Olgu 1: Tartışma sonucu kuru sıkı s�lah �le yaralanıp 

hastaneye kaldırılarak ac�l amel�yata alınan ve 

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölen 25 yaşındak� 

erkek cesed�n üzer�nde yaptığımız otops�de; sağ skapula alt 

med�al�nde, sol arka hat beş�nc� �nterkostal aralıkta, lomber 

b�r�nc� vertebranın 10 cm solunda 0.5x0.5cm ebadında 

ateşl� s�lahla husulü mümkün g�r�ş del�ğ� olduğu görüldü. 

Göğüs açıldığında sağ göğüs boşluğundan 100cc, sol göğüs 

boşluğundan 200cc kan boşaltıldı. Sol akc�ğer alt lopta �k� 

adet, üst lopta �k� adet, sağ akc�ğer üst lopta b�r adet, sol 

d�afragmada b�r adet 0.5x0.5cm ebatlarında saçma tanes� 

laserasyonları tesp�t ed�ld�. Batın açıldığında �çer�s�nden 

100cc kan boşaltıldı. M�de büyük ve küçük kurvaturunda, 

�nce barsak mezosunda 1cm uzunluğunda saçma tanes� 

laserasyonu olduğu ve dalağın amel�yat esnasında 

çıkartılmış olduğu görüldü. Trajeler �zlend�ğ�nde sol göğüs 

boşluğunda b�r adet, sağ akc�ğer üst lopta parank�m 

�çer�s�nden b�r adet ve m�de �çer�s�nden b�r adet olmak 

üzere toplam üç adet 0.5cm çapında kısmen deforme olmuş 

saçma tanes� çıkartıldı. (Res�m 1-2).

Olgu 2: Kahvehanede çıkan tartışmada kuru sıkı s�lah 

�le yaralanarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındak� b�r 

erkeğ�n öldüğü b�ld�r�ld�. Cesede a�t BBT'de d�ffüz 

serebral ödem, sol par�etalde fraktür ve yabancı c�s�m, sağ 

temporalde fraktür tesp�t ed�ld�.  Ceset üzer�nde yaptığımız 

otops�de; sağ kulak sayvanından 1cm yukarıda etrafında 

namlu �z� bulunan 2x1.2cm ebadında hafif yıldızvar� olan 

ateşl� s�lahla husulü mümkün g�r�ş del�ğ� olduğu görüldü. 

Bu g�r�ş del�ğ�ne uyan bölgede skalp altında ve sağ 

temporal kas �çer�s�nde Hoffmann maden çukuru ve altında 

sağ temporal kem�kte 0.5x0.5cm ebadında zımba şekl�nde 

kem�k defekt� �le bu defekt�n etrafında barut kakması ve �s 

�z� saptandı. Cesed�n verteks arka sol tarafında 4.5x0.7cm 

ebadında tam kat olmayan ve doku kaybı bulunan 

tanjans�yel sey�rl� saçma tanes� �le oluştuğu kanaat�ne 

varılan laserasyon mevcuttu. Kafatası açıldığında saçma 

tanes�n�n sağ temporal kem�ğ� kırarak kafa �ç�ne g�rd�ğ�, 

sağ ve sol temporal lop boyunca bey�n parank�m�n� lasere 

Res�m 1-2. Kuru sıkı s�lah �le uzak atış sonucu yaralanarak ölen 

olgu 1'e a�t tesp�t ed�len saçma taneler� ve radyoloj�k 

görüntülemes�
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ett�ğ�, sol temporalde 5x3cm'l�k alanda subdural hematom 

oluşturduğu ve sol temporal lop kem�k b�t�ş�ğ�nde kaldığı 

tesp�t ed�ld�. Buradan b�r adet 0.5cm çapında saçma tanes� 

çıkartıldı. (Res�m 3-4)

Olgu 3: Kuru sıkı s�lah �le �nt�har ett�ğ� �dd�a ed�len ve 

10 gündür hastanede yatan 36 yaşındak� kadın hastanın 

öldüğü b�ld�r�ld�. Cesede a�t BBT'de sağ frontopar�etalde 

5x4cm ebadında ventr�küler s�steme açılım gösteren �ç�nde 

h�perdens metal�k c�s�m ve hava değerler� bulunan 

hematom alanı, sağ travmat�k SAK, yaygın serebral ödem, 

sağ temporal fraktür tesp�t ed�ld�. Ceset üzer�nde 

yaptığımız otops�de; sağ temporal bölgede kulak üst 

sayvanından 2cm yukarıda yıldızvar� şek�lde 2.5x2cm 

ebadında ateşl� s�lahla husulü mümkün g�r�ş del�ğ� olduğu 

görüldü. Bu g�r�ş del�ğ�ne uyan bölgede skalp altında ve sağ 

temporal kas �çer�s�nde Hoffmann maden çukuru ve altında 

sağ temporal kem�kte 0.5x0.6cm ebadında zımba şekl�nde 

kem�k defekt� saptandı. Kafatası açıldığında b�t�ş�k atış 

mesafes�nden saçma tanes�n�n sağ temporal kem�ğ� kırarak 

kafa �ç�ne g�rd�ğ�, sağ ve sol temporal lop boyunca bey�n 

parank�m�n� lasere ett�ğ�, bey�nde yaygın SAK oluşturduğu 

ve sol temporalde dura mater altında kaldığı tesp�t ed�ld�. 

Buradan b�r adet 0.5x0.6cm ebadında yassılaşmış vaz�yette 

saçma tanes� çıkartıldı. (Res�m 5-6).

Res�m 3-4. Kuru sıkı s�lah �le b�t�ş�k atış sonucu 

yaralanarak ölen olgu 2'n�n otops� bulguları

TARTIŞMA ve SONUÇ
Kuru sıkı s�lahlar �lk bakışta genell�kle zararsız ve 

masum gözükeb�l�r ancak gerçekte c�dd� manada hasar 

ver�c� ve hatta ölümcül s�lahlardır (6). Isparta Cumhur�yet 

Başsavcılığının kuru sıkı tabancalarla �lg�l� olarak Adl� Tıp 

Kurumu Başkanlığından �stem�ş olduğu mütalaa 

sonucunda; Adl� Tıp Kurumu Başkanlığı F�z�k İht�sas 

Da�res�n�n yaptığı �ncelemede; kuru sıkı tabancaların �lk 

�malatları �t�barıyla kuru sıkı veya gaz merm�s� atar 

durumda �mal ed�ld�kler�, ancak mekan�k usullerle merm� 

çek�rdeğ� geç�ş�n� engelleyen namlu �çer�s�ndek� p�m� 

alınmış olmakla beraber çap ve t�pler�ne uygun merm�ler�n 

�ç�ne metal kürec�k monte ed�lerek elde ed�len özel 

y a p ı d a k �  d o l u  m e r m � l e r �  d e  a t a r  d u r u m a 

dönüştürüleb�ld�kler� ve ateş eder durumda oldukları 

bel�rt�lm�şt�r (4). Yapılan çalışmalarda bas�t b�r tad�lat veya 

�şlemle, namlusunda değ�ş�kl�kler yapılarak b�lye tanes� 

atab�lecek hale dönüştürülen bu s�lahların c�dd� 

yaralanmalara ve ölümlere neden oldukları görülmüştür 

(4,7). B�r d�ğer çalışmada �se kafa, boyun göğüs bölgeler�ne 

�sabet eden kuru sıkı s�lah yaralanmalarının ölümcül 

olacağı b�ld�r�lm�şt�r (2,8). Aynı şek�lde başka b�r 

çalışmada da boyuna �sabet eden kuru sıkı s�lah �le atışın 

hayatı tehd�t edeceğ� bel�rt�lm�şt�r (3).  Olgularımızda da 

Res�m 5-6. Kuru sıkı s�lah �le b�t�ş�k atış sonucu 
yaralanarak ölen olgu 3'ün otops� bulguları ve radyoloj�k 
görüntülemes�
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bu s�lahlarla; kafa, göğüs ve batında meydana gelen 

yaralanmalar ölüme yol açmıştır.

B�t�ş�k ve b�t�ş�ğe yakın mesafeden (0-2cm) yapılan 

kuru sıkı atışlarda, g�r�ş yarası, şekl� değ�şmekle beraber 

sıklıkla yıldızvar� görünümded�r (1,9). Bu mesafeden 

yapılan kuru sıkı atışlarda, oluşan basıncın c�ld�, 

kem�klerde dah�l olmak üzere c�lt altı  yapıları 

parçalayab�lecek kadar büyük olduğu b�ld�r�lm�şt�r (10). 

Kuru sıkı atışlar kafatası kem�kler�nde kırığa sebep 

olab�l�rler (1,2,11). Ancak kafatası kem�k kırığı olmadan da 

subdural hematom, subarakno�d kanama, kontüzyon ve 

�ntraserebral lezyonlar meydana get�reb�l�rler (1,12). Bu 

lezyonlar basınç dalgasının blast etk�s� sonucu oluşurlar 

(13). Yapılan b�r çalışmada bu blast etk�s� sonucu hayatı 

tehd�t ed�c� yaralanmaların olduğu görülmüştür (11). Kuru 

sıkı s�lahlar bazı a�leler tarafından maalesef çocuklar �ç�n 

b�r oyuncak olarak düşünülmekted�r. Bu yüzden bu 

s�lahlarla yaralanmalar sürekl� artmaktadır. Bu s�lahların 

�nt�har amaçlı olarak kullanıldığı l�teratürlerde 

b�ld�r�lm�şt�r (6). B�z�m üçüncü olgumuzda da şahsın kuru 

sıkı s�lah �le �nt�har ett�ğ� görüldü. Bu olgular da göster�yor 

k� bu tabancalar göründüğü kadar masum değ�ld�rler. 

B�rçok ülkede kuru sıkı s�lahlarla �lg�l� yasal 

düzenlemeler bulunmamaktadır (1,2,10-14). B�z�m 

ülkem�zde de 18 yaşını doldurmuş olmak ve sabıka 

kaydının olmaması bu s�lahlara sah�p olab�lmek �ç�n yeterl� 

ve fiyat olarak da ucuz olmaları �lg�y� daha çok artırmıştır. 

ABD'de her yıl ac�l serv�se başvuran her 100 b�n olgudan 

12.9'unu bu s�lahlarla meydana gelen yaralanmalar 

oluşturmaktadır (15). Almanya Hamburg'da yıllık 500 

s�lahlı suçun %40'ının s�lahın ateşlenmes� �le sonuçlandığı, 

bu olayların %70-80'�n�nde �se kuru sıkı s�lahların 

kullanıldığı bel�rt�lm�şt�r (8). Tüm dünyada bu s�lahlar 

potans�yel c�nayet s�lahları olarak kabul görmekted�r (16). 

Ülkem�zde de Emn�yet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; 

bu t�p s�lahların suç olaylarında kullanımının arttığı 

bel�rt�lm�şt�r (17). Fırat Tıp Merkez�nde Kasım 2005- Ek�m 

2006 arasında b�r yıllık sürede yapılan otops�lerden 37 

olgunun ateşl� s�lah yaralanması sonucu öldüğü, bunlardan 

3 olgunun (%8.1) �se kuru sıkı tabancalarla meydana 

geld�ğ� tesp�t ed�ld�.

 Sonuç olarak; ölüme neden olmayan veya ölümle 

sonuçlanan kuru sıkı s�lahlarla meydana gelen 

yaralanmaların zamanla arttığı göz önüne alındığında; kuru 

sıkı s�lah alım-satımını, serbestçe taşınmasını kısıtlayan ve 

düzenleyen yasalara gereks�n�m vardır. Ayrıca kuru sıkı 

s�lahların tehl�kel� ve zararlı olduğu konusunda toplumun 

eğ�t�lmes� ve medyada ateşl� s�lah kullanımını özend�ren 

programların yayınlanmaması ve reklamlarda yer 

ver�lmemes� gerekl�d�r.
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