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G‹DEREK ARTAN TEHL‹KE: KURUSIKI S‹LAHLAR
A growing danger: Blank cartilage guns
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Kurus›k› silahlar, namlular›nda yap›lan basit bir ifllem ile da-

ha etkin hale getirilebilmekte, ciddi yaralanma ve ölümlere yol

açabilmektedir. Bu çal›flma ile ülkemizde kullan›m› giderek ar-

tan kuru s›k› silahlar›n tehlikesine dikkat çekilmesi amaçlan-

m›flt›r.

Adli T›p Kurumu Adana Morg ‹htisas Dairesi’nin Ocak-Ka-

s›m 2006 tarihleri aras›ndaki kay›tlar› incelenerek, kuru s›k› si-

lahla yaralanmas› sonucu öldü¤ü bildirilen olgular çal›flma kap-

sam›na al›nd›. Saptanan 5 olgunun erkek oldu¤u, yafllar›n›n 25-

40 aras›nda de¤iflti¤i, 4’ünün cinayet ve 4 at›fl›n uzak at›fl mesa-

fesinden yap›lm›fl oldu¤u tespit edildi. Bildirilen olgularda ve

yapt›¤›m›z çal›flmada; kuru s›k› bilyelerinin, uzak at›fl mesafe-

sinde de öldürücü lezyonlar oluflturduklar› ve çok nadiren vü-

cudu terk ettikleri saptanm›flt›r. Di¤er dikkat çeken bir nokta;

bu silahlar›n yiv-set özelliklerini tafl›mad›klar›ndan dolay› ba-

listik de¤erlerinin k›s›tl› oldu¤u ve bu nedenle faili meçhul ka-

lacak cinayetlerin artmas›na neden olaca¤› endiflesidir.

Sonuç olarak; bu tür silahlar›n sat›lmas›, bulundurulmas› ve

kullan›lmas›na yönelik kararlar›n al›nmas› il valilikleri taraf›n-

dan de¤il, tüm ülkenin bir sorunu kabul edilerek yasal düzen-

lemelerin yap›lmas› gerekti¤i kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Kurus›k› silahlar, adli t›p, cinayet.

Blank cartridge guns can be altered as harmful handguns
with a simple modification in their barrel. As a result, these
guns may inflict serious and potentially life threatening injuri-
es. In this study, it is aimed to draw attention to risks of blank
cartridge guns of which use becoming more common. 

The records of the Council of the Forensic Medicine Adana
Group Administration were used. Five cases of deaths due to
modified blank cartridge guns injuries during the period of Ja-
nuary 2006 and November 2006 were analyzed. 

All of the victims were male, and their ages ranged between
25 and 40 years. Four (80%) of all cases were recorded as homi-
cide and in these cases shot were from a wide distance. In this
study, it is determined that, blank cartridge guns can, even in
shot from wide distance, cause fatal injuries, and blank cartrid-
ges could rarely exit from body. Since the ballistic value of this
kind of weapons is limited, the possibility of increase in num-
ber of unsolved homicides should be considered.

In conclusion, the restriction of the sale, possession and use
of this kind of weapons by local authorities and governorship
is not enough. This issue should be considered a widespread
problem of our country and comprehensive legal regulations
should be set up. 

Key words: Blank cartridge guns, forensic medicine, ho-
micide.
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G‹R‹fi VE AMAÇ
‹nsan vücudunda ciddi yaralar oluflturabilmeleri ve

uzak mesafelerden de etkili olmalar› nedeniyle adli t›p
uygulamalar›nda, ateflli silahlar ile meydana gelen yara-

lanma ve ölüm olaylar›na çok s›k rastlanmaktad›r.
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de ateflli silahla-

r›n temin edilmeleri yasal düzenlemelerle k›s›tlanm›flt›r.
Ancak kurus›k› tabancalar›n 18 yafl›n› dolduran herkes
taraf›ndan bir ikametgah ve nüfus belgesiyle temin edile-

bilmesi, ayr›ca 6136 say›l› Ateflli Silahlar Kanunu kapsa-

m›nda tutulmad›¤› için ruhsata tabi olmamas›, kurus›k›
silahlar›n artmas›na neden olmaktad›r (1). 

Kurus›k› silahlar, flekil ve çal›flma prensibi aç›s›ndan
gerçek tabancalara çok benzemektedir ve özellikle kiflisel
savunma amac›yla gelifltirilmifltir. Ancak bu silahlar,
namlular›nda yap›lan de¤iflikliklerle oldukça etkin silah
haline getirilebilmektedir (2). Türkiye genelinde 1 mil-
yon 800 bin kiflide kurus›k› silah mevcut oldu¤u ve her
y›l yaklafl›k 180 bin adet de yeni silah üretildi¤i belirtil-
mektedir (3). Dünya’da ateflli silahlar ile ilgili en kat› ya-

salara sahip oldu¤u bilinen ‹ngiltere’de kurus›k› silah bu-

lundurmas› için ruhsat gerekmemekte ve 14 yafl alt› ço-

cuklar›n 21 yafl ve üzeri bir yetiflkin gözetiminde bu si-
lahlar› kullanabilmelerine izin verilmektedir. ‹ngilte-

re’de evlerde yaklafl›k 4 milyon kuru s›k› silah bulundu-

¤u belirtilmektedir(4).
Bu çal›flmada; modifiye edilmifl kurus›k› tabanca ile

meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylar›ndaki art›fl göz
önünde bulundurularak, büyümekte olan bu soruna top-

lumun ve yetkililerin dikkati çekilmesi amaçlanm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Adli T›p Kurumu Adana Grup Baflkanl›¤›’nda 2006 y›-

l›nda otopsisi yap›lan olgular incelenmifltir. Bunlardan
kuru s›k› tabanca ile yaralanma sonucu öldü¤ü belirle-

nen 5 olgu çal›flmaya dahil edilmifltir. Olgular›n her biri
ayr› olarak yafl, cinsiyet, orijin ve yara özelliklerine göre
de¤erlendirilmifltir. Olgu özellikleri, kuru s›k› tabancala-

r›n yayg›nl›¤› ve oluflturduklar› yaralanmalar literatür efl-
li¤inde tart›fl›lm›flt›r. 

BULGULAR
Olgu 1
40 yafl›nda, erkek, orijini cinayet, su kanal› içerisinde

ölü olarak bulundu¤u, bulundu¤u yerden 500 m mesafe-

ye kadar aral›kl› kan lekelerinin oldu¤u, otopsisinde; ok-

sipital bölgede 4x7mm’lik bir alanda k›smen birbiri içe-

risine geçmifl yan yana iki adet ve bu yaran›n hemen
komflulu¤unda ayn› vas›fta 3x5mm’lik bir alanda iki adet
olmak üzere toplam 4 adet bitiflik at›fl mesafesinde ateflli
silah yaras› mevcut oldu¤u, beyin dokusu içinden 4mm
çap›nda, forme, sar›mt›rak renkte 4 adet kurus›k› bilyesi
elde edildi¤i, toksikolojik analizinde alkol, uyutucu-
uyuflturucu ve di¤er toksik maddelerden hiçbirisinin bu-

lunmad›¤›, kiflinin ölümünün modifiye edilmifl kurus›k›
tabanca ile oluflan ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› kafata-

s› kemik k›r›¤› ile birlikte beyin kanamas› ve beyin doku
harabiyeti sonucu meydana gelmifl oldu¤u saptand›.

Olgu 2
25 yafl›nda, erkek, orijini cinayet, kavga esnas›nda kafa-

s›ndan ateflli silah ile yaraland›¤›, 1 haftal›k tedavi sonra-

s›nda öldü¤ü, otopsisinde; sa¤ temporalde çevresinde ve
kemik üstünde at›fl art›klar› bulunmayan ateflli silah girifl
yaras›, frontal önde künt travmatik yara mevcut oldu¤u,
sa¤ temporalden giren kurus›k› mermisinin beyin doku-

sunu kat ederek sol temporal kemi¤i k›rd›¤›, buradan
4mm çap›nda, forme, sar›mt›rak renkte 1 adet kurus›k›
bilyesi elde edildi¤i, kiflinin ölümünün modifiye edilmifl
kurus›k› tabanca ile oluflan ateflli silah yaralanmas›na ba¤-

l› kafa kemi¤i k›r›¤› ile birlikte beyin kanamas› ve beyin
doku harabiyeti sonucu meydana gelmifl oldu¤u saptand›.

Olgu 3
26 yafl›nda, erkek, orijini cinayet, otoparkç›larla tart›fl-

ma nedeniyle ateflli silah ile yaraland›¤› ve olay yerinde
öldü¤ü, otopsisinde; gö¤üs sa¤da ve glans peniste, çevre-

sinde ve cilt alt›nda at›fl art›klar› bulunmayan ateflli silah
yaras› mevcut oldu¤u, gö¤üsten giren bilyenin sa¤ akci-
¤er, kalp, sol diafragmay› kat edip dalak kapsülünde son-

land›¤›, buradan 4.7mm çap›nda, forme, sar› renkli bir
adet kurus›k› bilyesi elde edildi¤i, glans penisten giren
bilyenin cilt alt› yumuflak doku seyirle sa¤ inguinalde kas
içinde sonland›¤›, buradan ayn› vas›fta bir adet kurus›k›
bilyesi ç›kar›ld›¤›, toksikolojik analizde alkol, uyutucu-
uyuflturucu ve di¤er toksik maddelerden hiçbirisinin bu-

lunmad›¤›, kiflinin ölümünün modifiye edilmifl kurus›k›
tabanca ile oluflan ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› iç or-

gan yaralanmas› ve iç kanama sonucu meydana gelmifl ol-
du¤u saptand›.

Olgu 4
27 yafl›nda, erkek, orijini intihar, kendi evinde kuru s›-

k›tabanca ile intihar ederek kald›r›ld›¤› hastanede 1 gün-
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lük tedavi sonras›nda öldü¤ü, otopsisinde; sa¤ temporal
bölgede, cilt alt›nda ve kemik üstünde at›fl art›klar› bulu-

nan 4mm çap›nda ateflli silah girifl yaras› mevcut oldu¤u,
beyin dokusu içinde 4mm çap›nda forme, sar›mtrak
renkli, yuvarlak 1 adet kurus›k› bilyesi elde edildi¤i, tok-

sikolojik analizinde; kanda 1399 ng/ml amfetamin bu-

lundu¤u, alkol saptanmad›¤›, kiflinin ölümünün modifi-
ye edilmifl kuru s›k›tabanca ile oluflan ateflli silah yaralan-

mas›na ba¤l› kafa kemi¤i k›r›¤› ile birlikte beyin kana-

mas› ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmifl
oldu¤u saptand›.

Olgu 5
38 yafl›nda, erkek, orijini cinayet, tart›flt›¤› flah›s tara-

f›ndan ateflli silah ile yaraland›¤›, kald›r›ld›¤› hastanede
eks duhul kabul edildi¤i, otopsisinde; sol el bile¤i d›fl
yanda, bat›n sol yanda ve lomber orta hatt›n sa¤›nda 0.5
cm çap›nda ateflli silah yaras› mevcut oldu¤u, bat›n sol
yandan giren bilyenin ince barsak, vena cava inferior ve
abdominal aortu kat ederek bat›n sa¤ yanda cilt alt›nda
sonland›¤›, lomber bölgeden giren bilyenin cilt alt› seyir-

le bat›n sa¤ yanda yumuflak doku içinde sonland›¤›, sol
el bile¤inde tarif edilen kurus›k› mermisinin büyük da-

mar, sinir ve osseoz patolojik de¤iflim oluflturmadan cilt
alt›nda sonland›¤›, bu üç bölgeden forme, metalik renk-

li, 4mm çap›nda 3 adet kurus›k› bilyesi elde edildi¤i,
kimyasal incelemeler sonucunda sol el bile¤indeki at›fl›n
uzak, di¤er iki at›fl›n yak›n at›fl mesafesinden yap›lm›fl ol-
du¤u, toksikolojik analizde alkol, uyutucu-uyuflturucu
ve di¤er toksik maddelerden hiçbirisinin saptanmad›¤›,
kiflinin ölümünün modifiye edilmifl kurus›k› tabanca ile
oluflan ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› iç organ ve büyük
damar yaralanmas›ndan geliflen iç kanama sonucu mey-

dana gelmifl oldu¤u kanaatine var›ld›.

TARTIfiMA VE SONUÇ
Kurus›k› tabancalar› genel olarak zarars›z kabul edil-

mekle birlikte, öldürücü olma potansiyelleri mevcut
olup bu yaralanmalar genç eriflkin erkeklerde daha s›k
görülmekte ve sürekli art›fl göstermektedir (4). Yap›lan
çal›flmalarda erkeklerin belirgin derecede fazla oldu¤u ve
orijin olarak ölümlerin ço¤unlukla kaza sonucu meyda-

na geldi¤i belirtilmektedir (5,6). Üzün ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› çal›flmada; 35 olgudan 33’ünün erkek olup 9 ol-
gunun cinayet orijinli oldu¤unu, 17 olgunun orijini hak-

k›nda bilgi bulunmad›¤›, ekspertiz raporlar›nda silahla-

r›n modifiye edilmifl olduklar›n› saptanm›flt›r (7). Olgu-

lar›m›z›n hepsinin erkek ve 25-40 yafllar› aras›nda olma-

s› literatür ile uyumlu bulunmufltur. 4 olgunun cinayet,
1 olgunun intihar orijinli olmas› ülkemizde yap›lan çal›fl-
malarla uyumlu olmas›na ra¤men, baflka ülkelerde yap›-
lan çal›flmalar ile tezatl›k göstermektedir. Ülkemizde
modifiye edilmifl kurus›k› silahlar›n cinayet ifllemede da-

ha s›k kullan›lmas› dikkat çekici bulunmufltur. 
Literatürde kurus›k› tabancalar›n bitiflik veya bitifli¤e

yak›n at›fl mesafesinde öldürücü nitelikte yaralanmalara
sebep oldu¤u (6), namlular›nda yap›lan bir de¤ifliklikle
mermi atar hale getirilerek uzak at›fl mesafesinde de
ölümcül lezyonlar oluflturdu¤u ve bunlar›n cinayet
amaçl› kullan›m›nda art›fl oldu¤u bildirilmektedir (7,8).
Cinayet orijinli 3 olgumuzda uzak at›fl mesafesinin tespit
edilmifl olmas› ve ayr›ca 3 olguda birden fazla at›fl say›s›-
n›n tespit edilmesi bu görüflü desteklemektedir. 

Kurus›k› silahlarla yap›lan at›fllarda özellikle kafa, bo-

yun ve gö¤üs bölgelerine isabet eden yaralanmalar›n
ölümcül olabilece¤i bildirilmifltir (9). Yap›lan çal›flmalar-

da; yaralanmalar›n ço¤unlukla bafl-boyun bölgesinde lo-

kalize oldu¤u, vücudun di¤er bölgelerinde daha az s›kl›k-

ta meydana geldi¤i bildirilmifltir (4,7). Günayd›n ve ar-

kadafllar›n›n sunduklar› 2 olguda yaralar›n gö¤üs (1),
‹kizceli ve arkadafllar› sunduklar› olguda lezyonun bo-

yun bölgesinde oldu¤unu tespit etmifllerdir (2). Olgular›-
m›zda ise toplam 11 at›fltan 6’s›n›n kafa bölgesine yöne-

lik oldu¤u görülmüfltür. 
Modifiye edilmifl kurus›k› tabancalar ile oluflan yara-

lanmalardaki önemli bir nokta traje oluflturan kurus›k›
bilyelerinin vücudu terk edip etmedi¤idir. Üzün ve arka-

dafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada; 38 at›flta ç›k›fl lezyonu bu-

lunmad›¤›, sadece ekstremiteye isabet eden bir olguda ç›-
k›fl lezyonu oldu¤u saptanm›flt›r. Günayd›n ve arkadafl-
lar›n›n (1) sunduklar› 2 olguda da kurus›k› fifleklerinin
vücut içinde kald›¤›n› bildirmifllerdir. Çal›flmam›zda; 11
at›fltan sadece ekstremiteye isabet eden 1 at›fl›n ç›k›fl ya-

ras› mevcut olup, di¤er 10 adet kurus›k› bilyelerinin vü-

cut içinde oldu¤u saptanm›flt›r. Bulgular›n uyumlu olma-

s›n› da göz önünde bulundurarak; özellikle kafatas›nda
ateflli silah mermi çekirde¤inin ve kurus›k› bilyelerinin
oluflturduklar› lezyonlar›n ay›r›m›nda bu tespitlerin de
de¤erlendirilmesi gerekti¤i görüflündeyiz.

Kurus›k› tabancalar› 6136 say›l› ateflli silahlar kanunu
kapsam›na girmemektedir. 2521 say›l› kanunun uygula-

mas›na iliflkin yönetmeli¤in 10’uncu maddesi gere¤ince;
Sat›c›l›k (Bayilik) Belgesi verilen iflyerlerince sat›fl› yap›-
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lan kurus›k› ses ve gaz tabancalar›n›n ruhsata ba¤lanma-

s›, tafl›nmas› veya bulundurulmas› konusunda ‹l Valilik-

leri taraf›ndan 5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanunu hükümleri
çerçevesinde kararlar al›nabilmektedir (10). Örne¤in Si-
nop Valili¤i’nin ald›¤› karar ile, 18 yafl›n üstünde olan bir
kifli, nüfus cüzdan› ve fotokopisiyle birlikte bayilikten
bu silah› alabilmektedir (11). Günümüzde gasp, kapkaç,
h›rs›zl›k gibi olaylar›n artmas›yla insanlar kendilerini sa-

vunmak veya güvende hissetmek gerekçesiyle bu silahla-

r› kolayca temin edebilmektedir.
Bu silahlar›n etkileri, yayg›nl›¤› ve basit bir ifllem ile

modifiye edilerek ne kadar tehlikeli hale geldikleri konu-

sunda yetkililerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayr›-
ca bu silahlarda yiv-set bulunmad›¤›ndan kuru s›k› bilye-

lerinin hangi silahtan at›ld›klar› tespit edilemeyece¤in-

den, bu silahlarla ifllenen cinayetlerin çözülmesinde so-

run oluflacakt›r. 
Sonuç olarak; bu silahlar›n bulundurulmas› ve kulla-

n›lmas›n›n k›s›tlanmas›na yönelik yasal düzenlemelerin
yap›lmas›n›n flart oldu¤u kanaatindeyiz.
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