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ÖZET
Atı* artıkları ve atış mesafesi tayininde kullanılan 

ıııetodlar anlatıldı. Atış artıklarının hedef üzerindeki 
dağılımlarını etkileyen faktörler açıklandı.

Kurşun, antimon, baryum gibi atış artıklarının giysi 
üzerindeki varlıkları ve dağılımlarının tespiti için Sodyum 
Rodizonat Testi kullanıldı.

Bu yöntemin uygulanışı benzeri yöntemlere nazaran 
daha kolay ve hassasiyeti de daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Sodyum Rodizonat, Ateşli Silah 
Altıkları, Atış Mesafesi.

SUMMARY
The Gunshot ıesidues and the methods for the 

determination of shooting distance were introduced. The 
factors may influence the distribution of gunshot residues 
on a target were explained.

The Sodium Rhodizonate Test was used to detect 
gunshot residues (lead, barium, antimony) and their 
distribution patterns on garments.

The application of this method is much more sensitive 
and easy compared to the other methods reported.

Key W ords: Sodium Rhodizonate, Gunshot Residues, 
Distance Determination.

GİRİŞ
Ateşli silah kullanılan bir olayda, olayın oluş şekli

nin ortaya çıkartılmasında atış artıklarının saptanması 
çok önemli bir yere sahiptir. Olayla ilgili ifadelerin 
doğruluğu, olayın intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi 
olduğu ciltte, giyside ya da olayla ilgili diğer nesneler 
üzerinde kalan atış artıklarının saptanmasıyla anlaşıla
bilir.

Bir silah ateşlendiğinde namlusunun ucundan mer
mi çekirdeğinin yanışını alev, is, barut ve metal aıtık-

ları da çıkar. Namlu ucundan çıkan alev 5 - 10 cm, is
15 - 20 cm, barut ve metal artıkları 50 cm ye kadar (bu 
mesafe hedef üzerinde kümeleşme meydana getirebil
dikleri mesafedir, rastgele taneciklerin daha uzak me
safelere ulaşabildikleri saptanmıştır.) bir mesafeye ula
şabilirler ( 1-6).

Bu artıkların hedef üzerinde kalabilmelerini etkile
yen birçok faktör vardır:

1. Atış mesafesi,
2. Namlu uzunluğu,
3. Barutun yanma hızı, nemlilik derecesi,
4. Barutun tipi,
5. Barutun ağırlığı,
6 . Kapsülün tipi, yapısı,
7. Silahın tipi,
8 . Namlu çapı,
9. Namlu-hedef açısı,

10. Hedefin yapısı,
11. Ortamın fiziksel durumu (atmosferik şartlar),
12. Hedef ile namlu arasında bulunan nesneler,
Atış mesafesinin artması ile hedef üzerinde bulabi

leceğimiz artık sayısı azalmaktadır. Örneğin 5 cm me
safeden yapılan atışta hedef üzerinde bütün artıklar 
(alevin etkisi yanık, kavruk olarak) saptanabiliıken 40 
cm mesafeden yapılan atışta sadece barut ve metal ar
tıkları bulunabilir. Bazı giysiler artıkları daha çok tu
tarken bazıları az tutabilmektedir. Barutun nemlilik 
derecesi, ağırlığı, fiziksel ve kimyasal yapısı, benzeri 
şekilde kapsülün yapısıda bunlardan kaynaklanan ar
tıkların azlığı, çokluğu üzerinde etkili olmaktadır. Or
tamdaki rüzgarın şiddeti, esiş istikameti de artıkların 
hedef üzerinde oluşmalarını etkilemektedirler. Uzun 
namlulu silahlar daha fazla artık bırakırlar ( 1 ,3-6).

Atış esnasında otomatik ve yarı otomatik silahlarda 
kovan çıkaıtma bölümünden, toplu tabancalarda ise
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top ile tabanca çerçevesi arasından is, barut ve metal 
artıkları çıkar. Bu artıklar atış yapan kişinin elinde 
(toplu tabancalarda daha az olmak üzere) silah uzun 
namlulu ve omuza dayanarak ateş edildi ise yüzde de 
kalabilirler. Kovan çıkartma bölümü olmayan tüfekler
de (tekli ve çifte kırma av tüfekleri gibi) ise elde ve 
yüzde bu artıklara rastlanmaz (3,7).

Bütün bunlar göz önüne alınarak, olayın intihar 
olup olmadığı ölen kişideki mermi çekirdeği, giriş de
liği (cilt ya da giysi üzerindeki) çevresinde (bitişik ve 
bitişiğe çok yakın atışlarda yara içerisinde de) ve elle
rinde atış artıkları aranmasıyla ortaya çıkar. Normal 
olarak intihar olgularında mermi çekirdeği giriş deliği 
çevresinde atış artıklarının tümü ya da bir kısmı bu
lunmalıdır. İntihar eden kişinin elinde ya da ellerin
de, bir müdahale yoksa, barut ve metal artıkları tesbit 
edilmelidir. Keza iki kişi arasındaki mücadelede silah 
kazara ateş alırsa kişilerden birinde mermi çekirdeği
nin isabet etmesiyle meydana gelen delik ve çevresin
de mesafeye bağlı olarak atış artıklarının tümü yada 
bir kısmı kalabilmelidir. Hiç bir artığın bulunmadığı 
durumda atış, iki kişinin birbirleriyle temas halindeki 
mücadelesi sırasında aralarında bulunması gereken 
azami uzaklıtan daha fazla bir mesafeden yapılmış ka
bul edilebilir ve böylece bu yöndeki bir iddia çürütül
müş olacaktır. Cinayet olgularında mermi çekirdeği gi
riş deliği ve çevresinde atış artıkların tümü yada bir 
kısmı bulunabileceği gibi hiç biri de bulunmayabilir.

Atış arıtıklarının saptanmasında kullanılan çeşitli 
yöntemler vardır. Kütle kromatografisi, gaz kromatog- 
rafisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi, anodik 
stripping voltametri, taramalı elektron mikroskopisi, 
nötron aktivasyon analizi, Geliştirilmiş Griess Testi, 
Sodyum Rodinozat Testi bu yöntemlerden ilk akla ge
lenler arasındadır (3,7-13).

Bu çalışmada uygulanışı kolay ve çoğunluğu kap
sülden kaynaklanan kurşun, baryum, antimon gibi 
ağır metal artıklarının saptanmasında hassas olan Sod
yum Rodizonat Testi kullanıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kullanılan materyaller ve kimyasal maddeler:
Silah: 7,65 mm çaplı Beretta marka yarı otomatik 

tabanca.
Mermi: 7.65 mm çaplı MKE, SBP, GECO marka 

mermiler.
Filtre kağıdı: Ederol No.4
Hedef: 20x20 cm ve 40x40 cm ebadında beyaz pa

muklu bez, deri, poplin, kadife, blucin, yün ve orlon 
kazak parçaları.

Mesafe: 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 cm.
Atış Sayısı: Her deneme için 5’er atış (Her cins ku

maş için her mesafedeki atışlar 5’er defa yapıldı)
Seyıeltik asetik asit: 85 mİ distile su içerisine 15 mİ 

asetik asit (CH31MD1) COOH) konularak % 15’lik ase

tik asit hazırlandı.
Doymuş sodyum rodizonat çözeltisi: 45 mİ distile 

su içerisine 0,2 g sodyum rodizonat
(C6 Na2 0 6 )  konularak eritildi. Dibinde hafif bir 

çökelti kalıp koyu bir çay rengi görüldü.
Tampon Çözelti: 1,9 g sodyum bitartarat (NaHC4 

CH4 0 6 )  ile 1,5 g tartarik asit (C4 H6 0 6 )  100 mİ dis
tile su içerisinde eritildi. (2,8 pH)

Seyreltik hidroklorik asit: 95 mİ distile su içerisine
5 mİ hidroklorik asit (HCL) konularak %5’lik hidroklo
rik asit hazırlandı.

Atış yapılan bezin üzerine mermi çekirdeği giriş 
deliği merkezlenerek bir filtre kağıdı konuldu. Üzeri
ne seyreltik asetik asit püskürtülerek yeteri kadar ıs
lanması sağlandı. Bu haldeki bez ütü masasına konul
du. Islak durumdaki filtre kağıdının üstü 3-4 dört adet 
filtre kağıdı ile örtülüp sıcak ütü ile kuruyana kadar 
ütülendi (Bashinski Transferi). Kuruyan filtre kağıdı
nın üzerine doymuş sodyum rodizonat çözeltisi püs
kürtüldü. Genel bir sarı renk ortasında atış artıklarının 
bulunduğu bölüm kırmızımsı görüntü verdi. Bu gö
rüntü genel olarak kurşun, antimon, baryum gibi ağır 
metallerin varlığını göstermektedir. Bu filtre kağıdının 
üzerine tampon çözelti püskürtüldü. Kırmızı bölge 
netleşti . Bu bölgeye seyreltik hidroklorik asit püskür
tüldü. Kurşunun varlığına işaret eden mor noktalar 
kaldı. Diğer renkler kayboldu .

BULGULAR
Resim 1, 2 ve 3’de sırasıyla bitişik , 5 cm, 25 cm 

mesafelerden beyaz pamuklu bez üzerine yapılan atış
larda elde edilen sonuçlar (doymuş sodyum rodizonat 
çözeltisinin uygulandığı aşamaya ait) görülmektedir. 
Resim 4, 5 ve 6’da aynı aşamaya ait deri, yün ve orlon 
örgü üzerine 15 cm mesafeden yapılan atışlarda elde 
edilen sonuçlar görülmektedir.

Resim 1: Bitişik atışa ait görüntü (Beyazpamuklu bez üzerine 7,65 
mm çaplı tabanca ile yapılan bitişik atış).
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Kesim 3: 25 cm. mesafeden ycıpılan atışa ait görüntü (Beyaz 
pamuklu bez üzerine 7,65 mm çapiı tabanca ile 25 cm mesafeden 
yapıları atış). Resim 2: 5 cm. mesafeden yapılan atışa ait görüntü (Beyaz 

pamuklu bez üzerine 7,65 mm çaplı tabanca ile 5 cni mesafeden 
yapılan atış).
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Resim 5: Yün kumaşa yapılan atışa ait görüntü (Yün kıımaş 
üzerine 7,65 mm tabanca ile 15 cm mesafeden yapılan atış).

Resim 6: Orlon örgüye yapılan alışa ait görüntü (Orlon örgü 
üzerine 7,65 mm tabanca ile 15 cm mesafeden yapılan atış).

Resim 4:Deri giysiye yapılan ahşa ait görüntü (Deri giysi üzerine
7.65 mm tabanca ile 15 cm mesafeden yapılan atış).

TARTIŞMA
Sodyum Rodizonat Testi’nin esas olarak kapsülden 

kaynaklanan kurşun, antimon, baryum gibi ağır melal
lerin hedef üzerindeki artıklarının saptanamasında 
çok kullanışlı olduğu görüldü. Yaptığımız çalışmalar,
7.65 mm çaplı Beretta marka yarı otom atik tabanca ve 
aynı çaplı m uhtelif m arka m erm iler için yaklaşık ola
rak 40cm mesafeye kadar sözkonusu metal artıkları 
mermi çekirdeği giriş deliği çevresinde kümeleşmiş 
olarak tespit edildi. Deneylerin son aşam asında sade
ce kurşun artıkları m or noktacıklar halinde kalmakta 
bazen de filtre kağıdının kurum ası ile bu noktacıklar 
kaybolabilmektedir. Bu yüzden bu aşam adaki görün
tülerle ilgili bilgiler hem en kaydedilmelidir.

Pratikte deneylere doymuş sodyum rodizonat çö
zeltisi uygulandıktan sonra son verilebilir. Filtre kağı
dındaki genel olarak ağır metallerin varlığına işaret 
eden görüntüler atış mesafesi konusunda bir fikir sa
hibi olunmasına yeterli olmaktadır.
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Sodyum Rodizonat Testi özellikle bitişik atışlarda 
giysinin yapısından kaynaklanan ve yanık, kavruk gi
bi belirtilerin seçilmesinin zor olduğu durumlarda te- 
ıeddüte yer bırakmayacak şekilde ve sadece bitişik 
atışa özgü bir görüntü vermektedir. Bu şekilde yanık, 
kavruk görüp görememe ile ilgili problem de ortadan 
kalkmaktadır.

Bu özelliği ile Sodyum Rodizonat Testi, özellikle 
bitişik atışlarda diğer yöntemlerden daha kullanışlı bir 
testtir.

Ayrıca diğer bazı testler için problem yaratan deri 
giysilerle sodyum rodizonat testi ile yapılan çalışma
larda çok başarılı sonuçlar elde edildi.

Bu testin kullanıldığı çalışmada dikkat edilmesi ge
reken en önemli husus doymuş sodyum rodizonat çö
zeltisinin deney sırasında taze olarak hazırlanması ve 
ışıktan korunmasıdır (9). Bayatlamış çözelti ile hassas 
sonuçlar elde edilememekte, ışıktan koaınma derece
sine bağlı olarak çözelti kısa sürede kullanılmaz hale 
gelebilmektedir.
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