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ÖZET

Kurus›k› silahlar genellikle zarars›z kabul edilen, üretimi,

poral bone, epidural and subarachnoidal hemorrhages and con-

kullan›m› ve sat›fl› 5729 say›l› yasa ile düzenlenen, sat›n al›nma-

tusion in the right temporal lobe.

s› ve elde edilmesi nispeten kolay olan silahlard›r.

As seen in our case, lethal injuries can be inflicted from con-

Yaz›da kurus›k› silah ile intihar orijinli bafl bölgesinden yara-

tact or near-contact distance shootings by blank cartridge guns.

lanma sonucu ölen 31 yafl›nda bir erkek olgu sunuldu. Otopsi-

Therefore, the barrels of these guns have to be redesigned to

de, sa¤ temporal bölgede bitiflik at›fl bulgular› gösteren ateflli si-

prevent gas exit from the muzzle.

lah yaras›, sa¤ temporal kemi¤in skuamöz parças›nda k›r›klar,

Key words: Blank cartridge guns, death, forensic medicine

epidural ve subaraknoidal kanama, sa¤ temporal lobta kontüzyon tespit edildi. Kiflinin ölümünün kurus›k› silah fifle¤inin gaz

G‹R‹fi

bas›nc› etkisiyle meydana gelen beyin doku hasar› ve kafa içi

Kurus›k› silahlar, namlular›nda mermi geçiflini engelle-

kanama neticesinde meydana geldi¤i sonucuna var›ld›.

yici gaz ay›r›m ve tahdit parçalar›n› ihtiva eden silahlar-

Olguda da görüldü¤ü üzere kurus›k› silahlar, bitiflik ya da bi-

d›r. Silah›n namlusu içerisinde mermi çekirde¤i, saçma

tifli¤e yak›n mesafeden gerçeklefltirilen at›fllarda ölümcül yara-

tanesi vb. nesnelerin geçiflini engellemek amac›yla yap›l-

lar oluflturabilmektedir. Dolay›s›yla bu silahlar›n namlular› gaz

m›fl, tahdit parças› bulunmaktad›r. Bu silahlar›n namlula-

ç›k›fl›n› engelleyecek flekilde yeniden dizayn edilmelidir.

r›nda yiv-set bulunmaz, yaln›zca ses ve gaz fifleklerini

Anahtar kelimeler: Kurus›k› silah, ölüm, adli t›p

patlatabilirler. Bu silahlar ile patlat›lan fiflekler, kullan›l-

d›klar› silah›n özelli¤ine göre; toplu ve yar› otomatik si-

SUMMARY
Blank cartridge guns are weapons that are generally conside-

lah fiflekleri, içerdi¤i çeflitli kimyasal maddelerin etki

red harmless, the use and sale of them are regulated with the

özelli¤ine göre de; ses ç›kar›c›, göz yaflart›c›, tahrifl edici

law 5729 and relatively easy to buy/obtain them.

gibi s›n›fland›r›labilir (1). Kurus›k› silahlar›n elde edilme-

In this paper, a 31-year-old male case whose death was due to

leri kolayd›r. Bu silahlarla oluflan yaralanmalara, Ameri-

a suicide originated injury from head with a blank cartridge

ka Birleflik Devletleri’nde dört temmuzda yap›lan kutla-

gun is presented. The autopsy revealed a firearm wound de-

malar s›ras›nda çok say›da görülmeleri nedeniyle “dört

monstrating symptoms of contact shooting on the right tem-

temmuz yaralanmalar›” da denilmektedir (2).

poral region, fractures in the squamous part of the right tem-
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Kurus›k› silahlar, orijinalinde namlu içinde bulunan
metal bariyer kald›r›lmak suretiyle mermi ya da metal cisim atar duruma gelebilmektedir. Namlular› ise yivli ve
setli hale getirilebilmektedir. Her iki durumda da silah,
kurus›k› niteli¤ini kaybetmekte, yaralanma ve ölümlere
neden olabilmektedir. Ancak, namlusu ve fifle¤i modifiye edilmeden silah, orijinal haliyle bitiflik ve bitifli¤e yak›n mesafeden yap›lan at›fllarda, oluflan gaz bas›nc› etkisi
ile yaralanma ve ölümlere neden olabilmektedir (3-7).
Yaz›da, sa¤ temporal bölgesine kurus›k› silah› bitiflik
konumda yerlefltirip atefllemek suretiyle yaralanan ve
olay yerinde ölen intihar orijinli bir erkek olgu sunulmufl, kurus›k› silahlar›n ölümle sonuçlanan ciddi yaralanmalara neden olabilece¤i vurgulanm›flt›r.

Resim 1. Olay yerinin görünümü

OLGU

31 yafl›nda iflsiz erkek. Bir y›l önce av tüfe¤i ile 15 gün
önce de ilaç içmek suretiyle intihara teflebbüs etti¤i, efli ile
aras›nda fliddetli geçimsizlik olup, bu nedenle eflinin boflanma davas› açt›¤›, boflanmak istemedi¤i için eflinin kuzeninden (EK) yard›m istedi¤i, bu amaçla olay günü bir araya geldikleri, tüm ikna çabalar›na ra¤men eflinin boflanmaktan vazgeçmedi¤i, bunun üzerine olgu ve EK’n›n evin
mutfak bölümüne geçerek k›rm›z› flarap içmeye bafllad›¤›
ve olgunun, kendisine ait kurus›k› silah› sa¤ eline alarak
sa¤ flakak k›sm›na dayay›p teti¤i çekti¤i anlafl›lm›flt›r.
Olay yeri incelemesinde mutfak hal›s› üzerinde s›rtüstü yatar pozisyonda bir erkek cesedi görüldü. Cesedin
bafl›n›n sa¤ yan›nda yo¤un kan birikintisi, sol elinin yan›nda yar›s›na kadar dolu halde k›rm›z› flarap fliflesi bulundu. Cesedin sol taraf›nda 9 mm kalibrelik kurus›k› silah, sigara izmariti dolu kül tablas› ile cesedin bir metre
ilerisinde sa¤da hal›n›n kenar›nda patlam›fl kurus›k› fifle¤i mevcuttu (Resim 1).
Cesedin d›fl muayenesinde; sa¤ kula¤›n 3 cm üst k›sm›nda temporal bölgeden bafllay›p, yatay olarak sa¤ kafl
d›fl kenar›na do¤ru uzanan 4 cm uzunlu¤unda, 1.5 cm geniflli¤inde, ön k›sm› tek, arka k›sm› iki kollu laserasyon
tarz›nda ateflli silah yaras› saptand›. Yara çevresindeki 1
cm’lik alanda hemorajik infiltrasyon alan› gözlendi. Yara içerisinde 0.3x0.3 cm ebad›nda, yeflil renkli, kurus›k›
silah fifle¤ine ait plastik parça görüldü (Resim 2).
‹ç muayenesinde, yaran›n alt k›sm›nda sa¤ temporal
adalede 5x5 cm’lik bir sahada Hoffman maden çukuru ile
temporal kemi¤in skuamöz parças›nda 3x3 cm’lik bir sahada dairesel üç parça halinde çökme k›r›¤› tespit edildi.

Resim 2. Girifl yaras›n›n y›kanmadan önceki görünümü.
Yara içerisinde yeflil renkli plastik fiflek parças› mevcut
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K›r›lan kemik parçalar›n›n kal›nl›¤› kumpasla yap›lan ölçümde 2.1-2.4 mm aras›nda bulundu. Kemik doku üzerinde de 0.4x0.2 cm ebad›nda, yeflil renkli, kurus›k› fifle¤ine ait plastik parça mevcuttu. Kafatas› aç›ld›¤›nda, sa¤ orta kafa çukuru hizas›nda, k›r›k bölgesine uyan sahada
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Resim 3. Sa¤ temporal kemikte üç parçaya ayr›lm›fl çökme
k›r›¤›. K›r›k parçalar aras›nda da yeflil renkli plastik fiflek
parças› görülmektedir

Resim 5. Girifl deli¤inin kafatas› içinden görünümü ve
epidural kanama alan›

epidural kanama ile sa¤ temporal lobta 8x5 cm’lik bir
alanda subaraknoidal kanama gözlendi. Çökme k›r›¤›n›
oluflturan kemik parçalar›, kafa bofllu¤u içerisine do¤ru
0.5 cm derinlikte ilerlemifl olup, duramater sa¤lam görünümdeydi (Resim 3-5).

Silah›n teknik incelemesinde, tetik tertibat› ve ateflleme düzene¤i çal›fl›r halde, namlusu yivsiz-setsiz ve içerisinde metal bir bariyer ihtiva eden, modifiye edilmemifl
kurus›k› silah oldu¤u görüldü.

Resim 4. Sa¤ temporal lobta subaraknoidal kanama

TARTIfiMA

Kurus›k› silah yaralanma ve ölümleri oldukça nadirdir. Bir adli t›p uzman›, bu tür bir yaralanma ya da ölümü yaflam› boyunca belki bir defa görebilir (5). Kurus›k› gaz silahlar›, genellikle zarars›z görülmekte ve birçok
ülkede silah say›lmamaktad›r (8). Y›llard›r kurus›k› silahlar ile pek çok suç ifllenmesine ra¤men, ülkemizde bu
silahlar ile ilgili yasal düzenleme 23.01.2008 tarihinde
TBMM’de kabul edilen 5729 say›l› “Ses ve gaz fifle¤i atabilen silahlar hakk›nda kanun” ile yap›lm›flt›r (9). Oysaki bu silahlar, olgumuzda oldu¤u gibi orijinal halleriyle
dahi intihar ya da kaza orijinli yaralanma ve ölümlere
neden olabilmektedir (2-4,6,7,10).
Almanya Hamburg’ta y›ll›k ifllenen 500 silahl› suçun
%40’›n›n silah›n atefllenmesiyle sonuçland›¤› ve bu olaylarda kullan›lan silahlar›n %70-80’ini kurus›k› silahlar›n
oluflturdu¤u bildirilmektedir (11). Emniyet Genel Müdürlü¤ü verilerine göre, ülkemizde 2004 y›l› itibar›yla
resmi kay›tlara girmifl yaklafl›k olarak 356.218 adet kurus›k› silah bulunmaktad›r. Bu silahlarla 2002 y›l›ndan
2004 y›l›n›n Temmuz ay›na kadar 11.249 suç ifllendi¤i ve
bu silahlar›n dolayl› olarak kar›flt›¤› suç adedinin 4.283
oldu¤u belirtilmektedir (12). ‹stanbul Emniyet Müdür-

Cesetten ve EK’dan al›nan el svaplar›n›n alevsiz atomik absorbsiyon spektrometre cihaz› kullan›larak yap›lan analizlerinde cesedin sa¤ el s›rt› ve avuç içinde at›fl art›klar› pozitif bulunurken, eflinin kuzeninin her iki elinde de negatif bulundu. Yap›lan toksikolojik analizde, cesette kan alkol seviyesi 122 mg/dl ölçüldü.
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Kurus›k› silah ile meydana gelen ölümlerde intihar orijini, kaza ve cinayete göre daha çok bildirilmektedir. Kurus›k› silah at›fllar›nda özellikle kafa, gö¤üs ve boyun
bölgelerine isabet eden yaralanmalar›n ölümcül seyredebilece¤i, gö¤üs ve boyun bölgesi yaralanmalar›n›n, bafl
bölgesi yaralanmalar›ndan daha fazla görüldü¤ü ifade
edilmektedir (2-4,6-7,9,15,16-21). Olgumuz, bafl bölgesini
intihar amac›yla seçen nadir olgulardan birisidir.
Sonuç olarak kurus›k› silahlar, namlusunda tadilat yap›larak, metal cisim ve mermi atar hale getirilebilir. Ayr›ca, silah namlusu modifiye edilmeden orijinal haliyle
bile bitiflik ya da bitifli¤e yak›n mesafeden atefllendi¤inde,
gaz bas›nc› etkisi ile ölümcül yaralar oluflturabilir. Bu nedenle, bu silah› satan ve sat›n alan kiflilerin silah›n oluflturabilece¤i olumsuz etkiler hususunda bilgilendirilmesinin, kaza orijinli ölüm ve yaralanmalar› azaltaca¤›n› düflünmekteyiz. Yine, silah›n namlusunun, ucundan gaz
ç›kmayacak flekilde yeniden dizayn edilmesi, hem intihar amaçl› kullan›mlar› azaltacak hem de gaz bas›nc›na
ba¤l› olarak yaralanma ve ölümleri engelleyecektir.

lü¤ü verilerine göre; ‹stanbul’da 2006 y›l›n›n ilk 9 ay›nda, sadece polis bölgesinde kurus›k› silahlar›n kar›flt›¤›

olay say›s› 2475. Namlusu modifiye edilmifl kurus›k› silahlar ile 33 kifli öldürülmüfl, 566 kifli yaralanm›flt›r. 391
adet gasp olay› meydana gelmifltir (13).

Kurus›k› silahlar, gaz bas›nc›, partiküller, ›s› etkisi ve

kimyasal irritasyon nedeniyle ölüm meydana getirebilirler (2). Kurus›k› fifle¤i ile yap›lan at›fllarda, 10 mm’den

daha k›sa mesafelerde tek bafl›na gaz ak›m›n›n mermi gibi etki gösterdi¤i tespit edilmifltir (2,3).

Standart 9 mm’lik bir kartufl patlat›ld›¤›nda, nitroselü-

löz için 950 ml/g, kara barut için 280 ml/g gaz volumü
ve 1200-1500 m/s h›za sahip bir bas›nç dalgas› olufltur-

mufltur. Silah›n namlusundaki bas›nc›n 100-200 bar’a kadar ç›kabildi¤i ve teorik olarak deriyi penetre edebilmek

için gerekli minimal enerjiye eflit olan 0.1 J/mm2’lik bir

enerji dansitesi meydana geldi¤i bildirilmifltir (2,3,14).

Kurus›k› silahlarla bitiflik veya bitifli¤e yak›n mesafe-

den yap›lan at›fllarda, girifl yaras›n›n s›kl›kla y›ld›zvari
görünümde oldu¤u ve cildi, cilt alt› dokular› ve kemi¤i

parçalayabilecek kadar yüksek bas›nç etkisine sahip ol-
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du¤u bildirilmifltir (2,6,15). Kafa bölgesine yap›lan at›fllarda, kafatas› kemiklerinde k›r›k oluflturabilece¤i gibi,

k›r›k oluflturmadan da subdural hematom, subaraknoidal kanama, kontüzyon ve intraserebral hasarlar meydana getirebilir (2,4). K›r›klar, eriflkinde 2-3 mm kal›nl›¤a

sahip temporal kemi¤in skuamöz parças›nda daha s›k görülmektedir. Oluflan lezyonlar›n, patlaman›n yaratt›¤›

bas›nç dalgas› etkisiyle meydana geldi¤i bildirilmektedir

(2,15). Benzer flekilde olgumuzda da sa¤ temporal bölgede meydana gelen girifl yaras› genifl-y›ld›zvari y›rt›k fleklinde olup, ateflli silah mermi çekirde¤i girifl yaras›ndan

ziyade, laserasyonu and›rd›¤›, cilt alt›-kas dokusunda

meydana gelen harabiyetin de ateflli silah mermi çekirde¤i yaralanmalar›nda görülen harabiyetten daha büyük ol-

du¤u gözlenmifltir. Gerek ciltte gerekse kas dokusunda
oluflan harabiyetin, normal ateflli silahlardan daha fazla

olmas›n›n, mermi çekirde¤i içermeyen kurus›k› fifleklerde gaz bas›nc›n›n direk olarak dokulara ulaflmas›ndan

kaynakland›¤› kanaatindeyiz. Literatürle uyumlu olarak

olgumuzda da temporal kemi¤in skuamöz parças›nda k›r›klar, epidural-subaraknoidal nitelikte kanama ve beyin
doku hasar› tespit edilmifltir (2,4).

28

Adli T›p Bülteni

9. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar.durumu?kanun_no=57295729. Ses ve gaz fifle¤i
atabilen silahlar hakk›nda kanun. Eriflim tarihi:
04.02.2008
10. ‹kizceli ‹, Avflaro¤ullar› L, Sözüer EM, Özdemir
C, Tu¤cu H, Sever H, Duymaz H. Kurus›k› tabanca at›fl› sonucu geliflen juguler ven yaralanmas›.
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2005;11(3):254-7.
11. Püschel K, Kulle K, Koops E. Once again: Risk of
injury caused by blank pistols. Arch Kriminol
2001;207:26-32.
12. http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/sesvegaz.doc. Ses ve gaz fifle¤i atabilen silahlar hakk›nda kanun tasar›s›. Eriflim tarihi:
10.08.2007
13. http://www.umut.org.tr/28eylul2007/sessiz_ayakkabilar_04.htm. Umut Vakf› internet sitesi. Eriflim tarihi: 04.02.2008
14. Sellier KG, Kneubuehl BP. Wound Ballistics and
the Scientific Background. Amsterdam: Elsevier.
1994:74-5.
15. Rothschild MA, Vendura K. Fatal neck injuries
caused by blank cartridges. Forensic Sci Int 1999;
101(2):151-9.

16. Schmidt U, Schöning R, Krause D. Death from
"non-lethal" firearm. Lancet 1998;352(9144):1941-2.
17. Perdekamp MG, Schmidt U, Rupp W, Braunwarth R, Rost T, Pollak S. Contact shot with unusual soot pattern. Forensic Sci Int 2005;149(1):75-9.
18. Voiglio EJ, Fanton L, Caillot JL, Neidhardt JP,
Malicier D. Suicide with "non-lethal" firearm. Lancet 1998;352(9131):882.
19. Maxeiner H, Schneider V. Injuries and fatalities
caused by gas-/warning weapons. Arch Kriminol
1989;184(3-4):84-92.
20. Bungardt N, Dettmeyer R, Madea B. Suicidal shot
in the mouth with an unmodified blank cartridge
pistol. Arch Kriminol 2005;216(1-2):1-6.
21. Rothschild MA, Karger B, Strauch H, Joachim H.
Fatal wounds to the thorax caused by gunshots
from blank cartridges. Int J Legal Med 1998;111(2):
78-81.
‹letiflim:
Dr. fierafettin DEM‹RC‹
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
Adli T›p Anabilim Dal›, 42080, Meram/Konya
E-posta: sdemirci@selcuk.edu.tr

29

