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Editör’ den

Merhaba!
Ocak ayının son günlerini yaşarken 2012’nin ilk 
sayısı ile yine karşınızdayız. Geçen sayımızda bas-
ladığımız yeni formatımız oldukça ilgi gördü ve 
1000´e yakın download sayısına ulaştı. Dergimiz 
de sizlerin istekleri ve beklentileri yönünde deği-
şiklikler ve yenilikler devam edecek. Bu konudaki 
görüş, öneri ve isteklerinizi bizlere çekinmeden 
iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden gelecek 
model, makale, inceleme türü calışmalara da her 
zamana açığız. 

„PB Derginin amaci, Türk modelcilere kendi dil-
lerinde bir şeyler sunabilmek“ fikriyle çıktığımız 
yolda, şu ana kadar aldığımız eleştiriler, beğeni-
ler doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor. 150 küsür 
üyesi olan (ki aktif rakam bunun cok daha altın-
dadır) bir platformun 1000’e yakın download sa-
yısına ulaşan bir yayın organının olması, bizlere 
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve ilerisi için 
umut veriyor. 

Bu sayımızda da birbirinden ilginç ve güzel model-
ler var. Onur Kurç´un F-5A Türk Yıldızları modeli, 
sayfalarımızda karşılasacağınız ilk calışma. Uçak 
modelleri, özellikle Türk uçaklarıyla ilgilenen mo-
delcilerin her zaman ilgisini çeken Türk Yıldızları 
uçaklarının kaliteli ve detaylı bir örneği. Ardından 
Tolga Doğruer´in KV-I´i.. Kırksekiz ölçekte ama dev 
bir araç. Kendisinin tecrübeleri ve uygulamaları 
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Herkese selamlar ve iyi modeller. Uzun zamandır yapmak istediğim bir proje olan Türk Yıldızları modelini 100. Yıl yarışmasında 

gösteri uçakları kategorisini görünce yapmaya karar verdim. Tabi neticede gaz verecek unsur da bulunmuştu. Geriye planlama 

ve modeli toparlama kaldı ki ona da zaten hazırdım. Model biteli yaklaşık bir sene oldu ancak Plastic Battle E-Dergi’de yayınla-

mak şimdiye kısmetmiş. Bu model ayrıca Scale Aircraft Modelling Dergisi’nde Tolga Özbek’in de Türk Yıldızları detay fotoğraf-

ları eşliğinde Ekim sayısında yayınlandı. 

Modele başlarken öncelikle bu uçaklarda bir takım tadilatlar yapıldığını belirtmek isterim. Bu tadilatlar: Chaff ve Flare dispan-

serlerinin sökülmesi, burun toplarının sökülmesi ve yerlerinin kapatılması, Borda panelinin pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı 

sağlamak için yeniden dizayn edilmesi, kokpitte ayna sayısının 3’e çıkarılması değişiklikleri yapılmıştır. Bunları detaylı olarak 

aşağıda bulabilirsiniz. 

Modele başlarken piyasada bulunan 72 ölçek kitler arasında şüphesiz en kalitelisi olan ve yıllardır birçok modelcinin yapma 

imkanına sahip olduğu Esci marka kiti bularak başladım. Kit sonraları Italeri tarafından da kutulanmış olsa da şu anda piyasada 

bulmak hiç de kolay değil. Ancak ikiciel model satılan ebay gibi yerleri araştırmak gerekli. 

Merhaba!
bu ölçeği ve Rus araçlarını sevenler için güzel bir 
referans olacaktır. Forumumuzda bir süredir esen 
Sherman rüzgarlarının etkisi dergiye de yansıdı. 
Özgür Güner´den “Çifte Sherman” başlıgı altında 
iki farklı model de bu sayının içeriğinde. Yine Sher-
man ana temalı, Ahmet Yazal´ın kaleminden güzel 
bir tarihçe yazısını da bu sayıda bulacaksınız. Çayı-
nız kahvenizi hazırlayın ve bu güzel yazının keyfini 
çıkarın. Elbetteki pervaneli uçakları da unutmadık. 
Luftwaffe’nin en önemli iki vurucu gücü olan Bf-
109 ve Fw-190 da bu sayıda  bulabileceğiniz mo-
deller. Ceki Erginbaş’ın ince ve detayli işçiliği, Ayhan 
Toplu’nun tarihçe destekli yazısını severek okuya-
cağınızı düşünüyoruz. 

Keyif alarak hazırladığımız, okurken de keyif vere-
ceğini düsündüğümüz Dergimizin bundan sonraki 
sayıları da benzer içerik ve kalitede devam edecek. 
Destek olan tüm modelci dostlara teşekkürler. 

Mutlu ve model dolu bir yıl olması dileğiyle.. 

Editör...



Kokpite Eduard’ın F-5E için çıkartmış olduğu Zoom setini kullanarak başladım. Zaten başka bir alternatif yok ancak 

burada bir kaç ufak değişiklik ve eklemeyapmak gerekli.  Sonrasında Pavla’nın resin koltuğunu ekledikten sonra kokpit 

istediğim görüntüye ulaştı. Gövde birleşiminde çok sorun yaşamadığım için süreç hızlıca devam etti ve kısa sürede tüm 

gövdeyi birleştirdim. Modelin duruşuna biraz hareket katmak için flapları ve aleronları az da olsa aşağı indirdim. Aynı 

uygulamayı dikey stabilizede de uyguladım ve onu da biraz yana çevirdim. F-5 serisi uçaklarda bu uygulamalar çok zor 

olmadan yapılabildiği ve modele çok ayrı bir hava kattığı için bence değerlendirilmeli.

Gövde üzerinde Türk Yıldızları için yapılan tadilatların modele uygulanması da hiç de zor değil. En önemli olan burun-

daki makineli top yuvalarının doldurulması ki bu aşamada ben CA yapıştırıcı ve hemen akabinde onu sertleştiren ma-

teryali kullandım. CA yapıştırıcı çökme yapmadığı için bu gibi dolgu işlerinde kolaylıkla kullanılabilmekte. Ayrıca gerekli 

görülen durumlarda üzerine ince bir kat macun  çekilmesinde de fayda var. Yapısal tadilatlara ek olarak gövde üze-

www.plasticbattle.com www.plasticbattle.com

rinde bulunan chaff ve flare dispanserlerini 

de modele eklememek gerekiyor. Modelden 

çıkan hava girişleri iki parça olduğu için yerine 

Quickboost’un resin olarak çıkarttığı hava gi-

rişlerini kullanmayı tercih ettim. Fakat bu par-

çaları uçağa boyama ve vernikleme aşamaları 

bittikten sonra yapıştırmakta fayda var çünkü 

boyama aşamasında zorluk çıkartabiliyor. 

Devamında kanat ucu yakıt tanklarının uçlarını 

keserek şeffaf plastic parçalar yerleştirdim ve 

zımparalayarak olması gereken forma getir-

dim. Türk Yıldızları uçaklarında bu kısımlar şeffaf olduğu için o kısımları maskeleyerek boyadım. Boyama aşamasına 

geçmeden once uçak üzerinde gövde arkasına doğru olan kısımda delinerek açılması gereken iki adet dikdörtgen bö-

lüm olduğunu farkettim ve onları dremel yardımı ile deldim ve hazırladım. Dikey stabilizede kırmızı bir dikdörtgen na-

vigasyon ışığı olduğu için o bölümü de delerek şeffaf kırmızıya boyanmış şeffaf plastik parçası ile doldurdum ve gerçek 

navigasyon ışığı formunu yakalamaya çalıştım. 

Sonrasında uçağın kanat ucu yakıt tanklarını ve kanopisini maskeleyerek boyama aşamasına geçtim. Boyama aşama-

sında Tamiya X-2 kullanarak parlak bir beyaz görüntü elde ettim. Kırmızı boyama aşamasında AirDecal’in Türk Yıldızları 

dekal setinden maske oluşturarak kırmızı yerleri Gunze Sangyo H56 ile boyadım. AirDecal’in içerisinde bulunan Türk 

Yıldızları logosunu, Ay Yıldız’ı, Türk Hava Kuvvetleri yazısını, kanopi yanında bulunan pilot ismini ve kanat ucu yakıt 

tankı üzerindeki numarayı kullanarak tüm dekal aşamalarını da bitirmiş oldum. Boyama aşamasında parlak bir yüzey 

Kırmızı boyama aşamasında 
AirDecal’in Türk Yıldızları dekal 

setinden maske oluşturarak 
kırmızı yerleri Gunze Sangyo 

H56 ile boyadım.

elde ettiğim için dekal solüsyonlarına hiç ihtiyacım kal-

madı ve kullanmadım. Egsozlara geldiğimde kitten çıkan 

egzosların içlerinin kapalı olduğunu ve bunun çok da iyi 

görünmediğini düşündüğümden bu kısımları dremel ile 

açarak daha iyi bir görünüm elde ettim. Sonrasında 0.2 

mm prinç levha yardımı ile egzosların içine olması gere-

ken ikinci katmanı da ekleyerek egzosları da tamamla-

dım. Türk Yıldızları uçaklarında eklemelerden biri olan ve 

havada şov amaçlı duman püskürtmede kullanılan çubu-

ğu da gövde arkasına ekledim. 

Tüm bu aşamalardan sonra tekerleklerin de eklenme-

sinden sonra gövde üstü ve altında bulunan antenlerin 

yapılması aşamasına geldim. Bu antenleri de artan PE 

parçalardan keserek şekillendirdim ve boyayarak yerle-

rine CA ile yapıştırdım. Son olarak kanopiye Future süre-

rek kiti tamamladım. Daha gerçekçi gösterdiğini düşün-

düğüm için Remove Before Flight taglarini de ekledim. 

Sonuç olarak ortaya koleksiyonda güzel bir yeri olan çok 

sevdiğim bir model çıktı. Ee tabi içime de sinmedi değil. 

Selamlar ve iyi modeller

Onur Kurç



iyi.Paletlerin üst kısmındaki sarkma etkisi verilmiş ve gayet 

hoş duruyor.Metal şasi hem rijitlik sağlıyor,hem de ağırlık 

etkisini çok iyi veriyor.Montajla ilgili tek problem böyle ke-

yifli bir montajın çok kısa sürmesi!Kiti bir günde topladım.

Metal namlu hariç kutudan çıktığı gibi oldu.

Bu kitte amacım çok katmanlı ve çok renkli bir görüntü elde 

etmekti.Tabii  bu durum ve ‘benim elimde’ ipin ucunu ka-

çırma gibi bir risk içeriyordu.Bu yüzden kontrollü olmak 

mecburiyetindeydim,özellikle bu ölçekte.

Boyalarda enamellerde model master,akriliklerde vallejo 

kullandım.İşe astar atmakla başladım.Bunun için tamiya’nın 

liquid surface primer’ini tercih ettim.Daha sonra içine bir-

iki damla light gray kattığım rus yeşilini modele uyguladım.

Light gray yeşile donuk,soğuk bir ton kattı.Bir kat saç spre-

yinden sonra hazırladığım okside metal rengini namlunun 

üst kısmı,arka kapaklar ve bazı köşeler gibi birtakım bölge-

lere püskürttüm.Bu renk ‘red brown’ ile siyah karışımına 

birkaç damla parlak vernik eklenmesiyle elde edliyor.Parlak 

vernik burada metalin pürüzsüz,cilalanmış gibi olan görün-

tüsünü vermek için gerekli.Daha sonra akan su altında diş 
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Bulunduğum bölgede 60’lı 70’li yıllardan kalma traktör 

çok bulunur.Tabii bu da eskitme konusunda bolca refe-

rans ve en önemlisi ‘ilham’ sağlıyor.

Geçenlerde gördüğüm böyle bir aracın üzerindeki boya 

dökülmeleri bu modelin başlangıç noktasını oluşturdu.

Araç üzerinde boyası dökülmüş,altındaki metal açığa 

çıkmış,ama paslanamadan sadece hafifçe okside olmuş 

ve yüzeyi pürüzsüz,parlak bir hal almış bölgeler vardı.Yü-

zeyler o kadar parlaktı ki,üzerine yalap şap atılmış boya 

tutunamamış,metal tekrar açığa çıkmıştı.Ben de bu gö-

rüntüyü bir modelde kullanamak istedim ama nasıl bir 

araç bu kadar eskimiş ve bakımsız olabilirdi ki?Tabii ki 

bir Rus aracı!

Tamiya’nın 48’lik KV-2 si bu iş için biçilmiş kaftandı.Ko-

lay ve hızlı montajı,iyi detay seviyesi ve metal şasisi kitin 

artılarıydı.Ayrıca Kv-2’nin geniş yüzeyleri çok katmanlı 

boya ve akıntıların sergilenmesi için de çok uygundu.

Tamiya’nın 48’likleri için çok fazla söylenecek bir şey yok.

Montaj rüya gibi,zahmetsiz ve keyifli.Detay seviyesi çok 

fırçasıyla bu bölgelerdeki boyayı döktüm.Böylece eskit-

me henüz boya aşamasında başlamış oldu.

Rus araçlarında kış kamuflajını hep sevmişimdir.Bu yüz-

den boya kuruduktan sonra belirli bir mesafeden ve 

dumanlama yöntemiyle tekrar saç spreyi uyguladıktan 

sonra içine birkaç damla yeşil katılmış beyaz rengi bel-

li bölgelere ve ince bir tabaka halinde attım.Daha sonra 

diş fırçasıyla bu katta da dökülmeler ellde ettim.Bu kat 

da kuruduktan sonra,tekrarlanan saç spreyini bu kez saf 

beyaz renk takip etti.Son kez uygulanan diş fırçası sean-

sından sonra amaçladığım çok katmanlı görüntüyü elde 

etmiştim.Dekalleri de uyguladıktan sonra vallejo saten 

vernikle o ana kadar yapmış olduğum işlemleri koruma 

altına aldım..

Artık sıra işin daha eğlenceli kısmında!Eskitme her za-

manki gibi yıkama ve filtreleme ile başladı.Yıkama için 

MİG’in  ‘dark wash’ ürününü terebentin ile iyice incelte-

rek uyguladım. ‘Pinwash’ için aynı ürünü daha az incelte-

rek vida,somun gibi girintili çıkıntılı bölgelere uyguladım.

Filtreleme çeşitli renklerde yağlı boyalarla yapıldı,ancak 

ağırlık beyazdaydı.Beyaz yağlı boyayı terebentinle daha 

az silerek yıpranmış kış kamuflajında beyazın etkisini ar-

tırmaya çalıştım.

Çamuru bir miktar alçıyı Ak interactives’in ‘dust effect’ 

ile karıştırarak elde ettim.Bu karışımı sert bir diş fırçası-

na aldıktan sonra,başparmağımla fırçanın kıllarını tara-

dın.Böylece fırçadaki çamur aracın üzerine sıçradı.Daha 

sonra bu katın üzerine alçıyı yine AK inteactives’in ‘dark 

mud’ ürünü ile karıştırıp aynı şekilde uygulayarak ıslak 

çamur görüntüsü elde etmeye çalıştım.

Egzos uçları Model master’ın ‘rust’ rengini inceltmeden 

egzos’a uygulanarak boyandı.Boyayı dik darbelerle vura-

rak uygulayınca pasın yüzey etkisi elde edilmiş oldu.Daha 

sonra fırçaya farklı pas renklerinde pigmentler alarak 

bunları uyguladıktan sonra egzosların da boyanması ve 

eskitilmes bitmiş oldu.

KV-2’nin akıntıları gayet güzel gösteren,kocaman bir ta-

reti var.O yüzden Ak interactives’in ‘streaking grime’ ve 

‘winter streaking grime’ ürünlerini kullanarak akıntılar 

yapmaya çalıştım.Fazlalıkları Mig’in ‘thinner for washes’ 

ürünüyle nemlendirdiğim bir fırçayla aldım.Bunu yapar-

ken fırçayı aşağı-yukarı hareketlerle sürerek akıntı izlerini 

oluşmasını sağlamaya çalıştım.
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Bu proje benim içn tam bir terapi kiti oldu.Kitin zahmetsizce ve kısa sürede toplanması, üzerinde yeni teknikler ve fikir-

leri rahatça deneyebilmem için cesaretimi artırdı.Ortaya çıkan sonucu sizlerin takdirine bırakıyorum ama kiti yaparken 

aldığım keyif bana bu hobiyi neden sevdiğimi bir kez daha hatırlattı..

Herkese keyifli modeller..
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Çifte Sherman
Özgür Güner

Ikinci dünya savasi sirasinda hemen her cephede görev yapan nadir araclardan birisidir Shermanlar. Afrika, Avrupa ve 

Pasifik cephelerinde görev almis bu tankin askeri tarihteki önemi tartisilamaz. Kullanildigi her cografya ve cepheye göre 

modifiye edilmisler ve sayica üstünlüklerinin de yardimiyla cogunlukla da basarili olmuslardir. Onlarca Sherman versi-

yonuyla ilgili sayisiz kaynak internette kolaylikla bulunabilir. Diger taratan derginin bu sayisinda sayin Ahmet Yazal´in 

kaleminden doyurucu bir Sherman makalesi de bulacaksiniz. 

Pekcok cephede pekcok farkli versiyonuyla görünen Shermanlarin, modelcilik anlaminda da oldukca zengin bir yelpaze-

si var. Piyasada eski yeni pekcok markanin degisik kalite seviyelerinde Sherman kitleri var. Bu yazi da, iki farkli firmadan, 

iki farkli Sherman´in yapim notlarini bulacaksiniz.

M4A1 “Bonnie”
Son yillarda piyasaya en yeni teknolojiyle kaliplanmis cok sayida Sherman kiti ciksa da eski kitleri bulabilmek hala 

mümkün. Eski kitler, detay kalitesi ve icerik olarak yeni nesil kitlerin oldukca gerisindeler, lakin gerek fiyatlari gerek de 

cabuk tamamlanabilirlikleri ile hala ilgi cekici olabiliyorlar. Ayrica yeni boyama ve eskitme tekniklerini denemek icin 

de idealler. Yapmak istedigim model Italerinin 225 nolu Sherman M4A1 kiti. Oldukca eski olan bu kiti, Italeri 6225 kit 

numarasi ile tekrar piyasaya cikardi. 

Eski olmasina ragmen kötü olmayan model, kisa sürede toplanabiliyor. Lakin kimi parcalari, eger yedek kutunuzda var-

sa, daha modern alternatifleriyle degistirmekte fayda var. Kitin özellikle vinil olan Paletleri cok kötü. Kutudan cikan T41 

tipi paleter yerine, Dragon DS paletleri (T54E1) tercih ettim. Belki gercekcilik anlaminda bu paletler uygun olmasada, 

genel görünümü oldukca etkileyen ve yedek kutusundan geldikleri icin de ekonomik bir cözüm oldu. Yol tekerleri ve 

kule üstü kapaklar icin yine yedek kutusundan buldugum Dragon parcalari kullandim. Kutudan cikan .50 cal. MG de 

oldukca kötü detaylanmis, bunun icin RB Modelin setini kullandim. Ucuz ama cok güzel bir set. 

Plastigin yüzeyi oldukca pürüzsüz ve metal olan bir doku icin pek gercekci görünmüyor, bu sorunu asmak icin Mr.Surfacer 

500 ü eski bir firca ile dik darbelerle modelin yüzeyine uyguladim, böylece dökme metale daha yakin bir görünüm elde 

etmis oldum. Boyama asamasina, tüm modeli mat siyaha boyayarak basladim. 
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Boyama asamasina, tüm modeli mat siyaha boyayarak basladim. Bu sayede, farkli 
malzeme ve renklerden olusan yüzeyler, boya öncesi homojen bir görünüm aldi. 
Ardindan, Tamiya XF 62 Olive Drab ile esas rengimi püskürrtüm. XF 62 ye bir miktar 
XF 21 Sky katarak, aracta daha fazla isik alan yerlere tonlama yaptim.

Sira geldi kis kamuflajini yapmaya.. Bunun icin, dekal olan yerleri Humbrol Maskol ile 
kapattim, ve modele kalin bir kat halinde sac spreyi püskürttüm. Sac spreyi kuruduktan 
sonra, modelin üst kisimlarina Tamiya XF 2 Matt White püskürttüm ve yarim saat kadar 
sonra suya bandirilmis sert uclu bir firca ile beyaz boyayi kismen kaldirdim. 

Model icin sectigim profil, 1944 de Ardennes de görev yapan 10 th. Arm. Div. e bagli kis kamuflaji yapilmis olan “Bon-

nie” isimli arac. Bu profil icin gerekli dekalleri uyguladiktan sonra, disarda boyadigim paletleri modele taktim. Aracüstü 

alet edavatlar oldukca kötüler, ya baska parcalar kullanmak lazim yada kitten cikanlari bir sekilde gizlemek. Bunun icin 

arka kisma el yapimi malzemeler ve üstüne branda yaptim. Farkli geometrik boyutlarlarda styropor parcalarin üstüne, 

uygun büyüklükte kestigim kagit mendili, sulandirilmis beyaz tutkalla islatarak istedigim türde yükleme setini yaptim. 

Oldukca kolay bir uygulama olan bu calismada, kagit mendilin desensiz olmasina ve boyama asamasinda zarar verme-

meye dikkat etmek gerek. 

Eskitme asamasina, oldukca ham ve sert görünümlü 

olan beyaz boyayi kirmak icin birkac kat filtreleme ile 

basladim. Bunun icin kokusuz tinerle inceltilmis kah-

verengi tonlarinda yagli boyalar kullandim. Tam bu 

asamada, Italeri kitinin namlusunun yanlis ve M4A1 e 

uygun olmadigini ögrendim. Yanlis olan namluyu kes-

ip yerine yedek kutumdan buldugum uygun olan bir 

namluyu bu asamada modele monte ettim ve su ana 

kadar yaptigim boyama islemlerini yeni namlu icin 

tekrarladim. Tüm modeli Valljo akrilik mat vernikle 

koruma altina aldiktan sonra bir kac kat daha filtrel-

eme ve MIG Dark Wash ile pin wash yaptim.

Sonraki asamada sira aracin alt kisimlarina geldi. Üst 

kismi kis kamuflajli ve kismen yipranmis bir arac icin, 

alt tarafta da cok abartili olmamak kaydiyla camurlu 

bir görünüm düsündüm. Bunun icin MIG Productions 

dan toprak-camur renginde pigmentler kullandim. 

Russian Earth (P034), Track Brown (P414), Dark Mud 

(P033) ve Dry Mud (P232) pigmentlerini, ince uclu bir 

firca ile yüzeylere kuru olarak uyguladim, ardindan 

Mig Pigment Fixer ile buralari nemlendirdim. Fixer in 

kurumasindan sonra, daha acik renkte olan



www.plasticbattle.com www.plasticbattle.com

pigmentleri kuruyan yüzeyelere bu kez kuru olarak tekrar sürdüm.  Bu sayede farkli kivam ve tonlarda camur dokusu 

elde etmis oldum. Bu islemlerin hepsini paletler icin de uyguladim. 

Son asamalar olarak, disarda boyadigim MG yi ve anteni araca monte ettim. Metalik yüzeylere graffiti kalemiyle dokun-

dum, paletlerin asinabilecek yerlerine metalik kuru fircalama yaptim. Aracin ön ve arkasina cesitli aksesuarlar ekley-

erek modeli tamamladim.  

Eski ama montaji kolay bir kit. Bazi yerlerinde sorunlari ve degistirilmesi gereken parcalari var. Bir miktar parca destegi 

alarak ve modern boyama-eskitme teknikleri ile tatmin edici seviyede olabilecek bir kit. Fiyat-performans analizine gore 

tavsiye edilebilir bir kit olsa da, eger daha detayli ve daha aslina sadik bir Sherman istiyorsaniz daha yeni ve modern 

kitlere yönelmelisiniz. 
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M4A2 PTO “Late”
Ikinci model Dragon´un 6462 nolu M4A2 PTO Late kiti. 2 in 1 olan kit, zengin ve doyurucu iceriginin yani sira bonus 

parcalar da sunuyor. Sorunsuz montaj asamasina ait dikkat ceken bir kac nokta var. Yol tekerlerinin süspansiyonlari 

hareketli olabiliyor, lakin DS paletleri sabitleyince bu özellik anlamini yitiriyor. Ön camurluklar PE olarak verilmis ve kutu 

icinde plastik alternatif yok. Metal parcalari formlarina uygun katlamak ve yerine yapistirmak gerekiyor. Kitten iki adet 

T54E1 tipinde DS palet cikiyor. Bunlardan birisi Duckbill denilen uzantilara sahip. Modelimde, Pasifik cephesine daha 

uygun buldugum bu paletleri tercih ettim. (Diğer paleti de bu yazidaki ilk modelde kullandim)

Boyama asamasi modele püskürttügüm revel mat siyahla basladi. Püskürtmede kolaylik saglamasi icin boyaya bir mik-

tarda parlak vernik kattim.

Esas boyamada Shermanlarin karakteristik rengi olan Olive Drab 

icin Tamiya XF-62 yi tüm modele püskürttüm. Zemin siyah ol-

dugu icin dogal olarak OD de oldukca koyu göründü. Ardindan 

XF62 ye bir miktar XF-21 katarak model üzerinde ilk tonlamalari 

yaptim. Daha sonra, karisimima bir miktar XF60 ekleyerek en 

aydinlik yerlere cok hafifce püskürttüm. Yan taraftaki ahsap par-

calari, etraflarini maskeleyerek, Modelmaster in wood rengiyle 

boyadiktan sonra modelin esas boyama islemleri bitmis oldu. 

Sectigim profil herhangi bir dekal icermedigi icin hemen eskit-

me asamalarina basladim.

Eskitmeye ilk olarak yanlardaki ahsap parcalardan basladim. 

Bunlar, Japonlarin manyetik mayinlarina yönelik olarak araclara 

uygulanmis ve pasifik cephesine has özellikler. Woodla boya-

digim yerlere kahverengi yagli boyalari direk sürdüm. Farkli ye-

rlere farkli renkler kullandim. Yagli boyayi yüzeyde bir miktar 

beklettikten sonra, pamuklu bir bez ile fazla bastirmadan sildim. 

Böylelikle yagli boyanin kalan kismi parcalardaki ahsap desenini 

doldurdu. 

Siyah-kahverengi karisimi bir renkle boyadigim paletleri monte edip, ardindan tüm modele Vallejonun akrilik mat 

vernigini püskürttüm. Bir kac kat hafif filtrelemeden sonra MIG dark wash ile karanlikta kalan yerlere ince uclu bir firca 

ile kücük dokunuslar yaptim. Tasan noktalari yine MIG ürünlerinden Thinner ile temizledim.
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Sira geldi alt kisimlara. Buralarda genel olarak AK Interactive ürünleri kullandim. Dust Effects ve Earth effects karismina 

bir miktar alci ekleyip, white spritle incelttim. Karisimi, orta boy eski bir firca ile dik darbelerle modelin özellikle alt ve 

yan kisimlarina uyguladim. Bu boyalar kuruyunca, white spiritle nemlendirilmis bir firca ile yukarda asagiya hareketlerle 

hafifce sildim. Ayni islemi bir kac kere tekrarladim, her defasinda daha acik renkler kullandim (Daha az earth effects, 

daha cok Dust). Tekerlerin palete degen kisimlarindan toz-camur izlerini temizledim ve uralarda cok hafif smoke pig-

menti sürdüm. Arka kisimlara yine AK Interactive ürünleri ile hafif sicrama efektleri yaptim. Söz konusu sicramalari, 

farkli toz-camur renkleriyle islatilmis fircayi modele yaklastirip, airbrusla hava üfleterek yaptim. Arac arkasinda hafif yag 

ve yakit akintilarini da bu asamada yaptim. Modeldeki eskitme asamasinda nerde durulacagi, ne kadar devam edilecegi 

tamamen modelcinin zevkine kalmis. Benim bu modelle ilgili düsüncem, karaya cikmis, zorlu tropical sartlarda cok uzun 

vakit gecirmeden biraz camur, biraz tozlanmaya maruz kalan ama göreceli olarak temiz sayilabilecek bir tanktı. 

Son asamalar olarak, aracin arkasinda bulunan aletlere biraz pigment sürdüm (toz-toprak renklerinde) ve metal yüzey-

lere graffiti kalemiyle hafif dokunuslar yaptim, Paletlerin asinabilecek yerlerine Modelmaster Chrom Silver ile metalik 

kuru fircalama yaparak modeli bitirdim.  

Dragon 6462, cabuk toplanabilen, zengin icerigi olan, montaj ve boyamada sorun cikarmayan güzel bir kit. Tarihsel dog-

rulugu ile ilgili birsey diyemem ama, kutu iceriginden baska ekstra parcaya ihtiyac duymadan bitirilebilecek hatta yedek 

kutusuna bol miktarda parca ekleyen bu kiti tüm Sherman severlere tavsiye ederim. 
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Tamiya Bf-109 E3

Yaklaşık iki senedir tezgahta sürünmekte olan bir model ile karşınızdayım. Vaktiyle, “bundan sonra dekal kullanmayacağım, 

her bi şeyi maskeleyeceğim” gazı ile başladığım ancak sonradan bir takım problemler sonucu kenara aldığım bir model 

kendisi.

Yapım haliyle kokpit ile başlıyor. Eduard’ın bu model için ürettiği zoom photo-etch seti kullanılarak şenlikli bir kokpit yap-

mak mümkün. 

Ekstradan eklediğim şey ise kokpit 

içi sağ tarafta bulunan tüpe ben-

zer zımbırtının üstüne tel sararak 

yaptığım boru oldu.

Ardından ilk kamuflaj rengi olan 

RLM71 i Gunze Akriliklerinden kulla-

narak gövdeye uyguladım.

Bu aşamadan sonra yaptığım bir salaklık modelin 2 seneye yakın dolapta 

yatmasına sebep oldu. Şöyle ki, ikinci kamuflaj rengi için maskeleme yap-

madan önce, gövdeye biraz tonlama yapayım diyerek panel aralarına açık 

bir renk atmışım. Ancak o anda farketmeden rengi biraz fazla açmışım ki 

maskeleri sökünce olması gerekenden tamamen alakasız bir renk kombinasy-

onu ile karşılaştım.

Maskeleme anı şöyle idi.

Ardından sıra maskeleri sökmeye geldi. Bu montex maskelerinin de 2 sene 

model üzerinde yapışık kalması sebebiyle, sökerken bir takım sıkıntılar 

çıkabileceğini düşünmekteydim ki, montex beni fena halde yanılttı. Maskeler 

yağ gibi sorunsuz şekilde çıktı ve sonuç gayet iyiceydi.

Renk kombinasyonunu görünce moralim hayli bozuldu. Modelin üstünde maskeli bölgeler olmasa belki söküp baştan 

boyardım. Neyse ne yapayım ne edeyim derken, sonunda hangi akla hizmet ise, modeli kamuflaj çizgileri üzerinden 

çok dikkatlice baştan maskeleyip açık rengi bir daha atmaya karar verdim. Gövde maskelemenin ortalarına gelmiştim 

ki, birden şu aklıma geldi: “Eğer maskelerde en ufak bir kayma olsa, kamuflaj geçiş çizgileri bi acayip olacaktı”. Bunun 

üzerine sinirim bozuldu ve modeli nadasa kaldırdım.

Aradan 2 seneye yakın geçtikten sonra baktım bu modelde kaybedecek bir şey yok, tezgaha alıp bir şekilde bitireyim 

dedim. İlk iş olarak gövdeye tekrardan uyguladığım kamuflaj maskelerini söktüm. Ancak manzara pek iç açıcı değildi. 

Uzun süre gövdeye yapışık kalan maske bantları boyanın yüzeyinde acayip lekeler bırakmıştı. Bu rengi ve lekeleri nasıl 

adam ederim diye düşünürken, sonunda modele komple yağlı boya ile filtreleme yapıp renkleri olması gereken hale 

yaklaştırmaya karar verdim. Burnt Umber ile yağlıboya setinden bulduğum Sap Green renklerin karıştırıp tinerle incel-

terek modele oldukça ağır filtrelemeler yaptım. Yaklaşık 3-4 kat bu karışımı uçuş yönünde modele uyguladıktan sonra 

modeli kurumaya bıraktım. Model kuruduğunda üzerinde uçuş yönünde çizgiler kalmıştı ancak renk istenene yaklaştı. 

Son olarak modelin geneline tekrardan RLM 70 atınca, iki sene önce olması gereken hale sonunda ulaştım.

Kemerlerin gerçekçi bir gürünüm kazanmaları için, cımbız ile çeşitli yerlerinden eğip bükerek buruşturduğumu da ekleme-

kte fayda var. Zira kutudan çıkıtığı gibi dümdüz uygulandığında bana biraz monoton gözüküyor bu PE kemerler.

Gövde altı bittikten sonra komple maskeleyip üst kısma geçtim. Öncelikle Sarı renk işaretlerin geleceği kısımlara ilk kat 

olarak beyaz attım. Sonrasında gerekli yerlere sarıyı da atıp gerekli maskeleri yerleştirdim. 

Bu arada burunun alt kısmındaki hava 

alıklarından içerisini görmek mümkün 

oluyor sanırım. Bunun önüne geçmek 

için bir parça iskambil kağıdını bu böl-

genin içine yerleştirip siyaha boya-

yarak olası sıkıntıların önüne geçmek 

istedim.

Ve ardından alt kısım RLM 71 ile 

(Gunze akriliklerinden) boyadım. Aynı 

rengi hafif beyaz katarak açtıktan 

sonra, panel aralarına atarak tonlama 

olayına girdim.

Ardından modelin asıl olayı olan “işaretleri maskeleyip boyayarak yapma” kısmına geçtim. Bu iş için “Montex” firmasının 

ürettiği hazır maskelerden kullandım. Öncelikle gövde altı işaretleri maskelenip boyandı. Bu kısımda maskeden ufak tefek 

boya kaçakları olduysa da, sonradan tekrar maskelenip ufak tefek müdahaleler ile düzeltildi.

Sonrasında ön gölgeleme:

Ceki Erginbas

Vaktiyle, “bundan sonra dekal kullanmayacağım, “her bi şeyi maskeleyeceğim” gazı ile 
başladığım ancak sonradan bir takım problemler sonucu kenara aldığım bir model kendisi.
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Gövdenin iki tarafındaki beyaz iskelet elleri maskeleyerek yapmak biraz gözümü 
korkutmuştu başta. Montex bu kısımlar için pakete dekal seçeneği bile eklemiş becere-
mezsek diye. Yine de denemek lazım diyerek maskeleri modele uyguladım ve beyazı 
bastım. Sonuç beklediğimden çok daha iyi oldu. 

Modelin alt kısmındaki akıntılar, mig’in pigmentlerinden siyah’ın fırçayla modele sürülüp, parmakla uçuş yönünde 

sürtülmesiyle elde edildi. Bu efektleri daha önceki modellerde pek kullanmadığımdan fazla da abartmak istemedim. 

Hafif akıntılar yapıp bıraktım.
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Daha önceki modellerimde denemekten çekindiğim bir diğer uygulama da boya dökülmeleriydi. Bu sefer gümüş ren-

kli bir boya kalemi kullanarak kanat kökleri ağırlıklı olmak üzere boya dökülmesi olayına girdim. Kanat köklerinden 

uzaklaştıkça dökülmeleri de seyrelttim. Elimden geldiğince çok abartmamaya çalıştım. Sonuç hoşuma gidince durdum.

Kit egzoslarını quickboost’un rezin muadilleriyle değiştirdim. Sıra egzosları boyamaya gelince, komple mat siyah ata-

rak başladım. Ardından çeşitli kahverengi tonlarında pastel boyaları toz haline getirip, fırça ile egzoslara uygulamaya 

başladım. Ardından siyah pigment ile is yaptım. En son kurşun kalem ucu ile egzosların uç kısımlarına metalik bir görüntü 

vermeye çalıştım.

Egzos islerinin gövdeye bulaşan kısımları ise oldukça inceltimiş mat siyah ve gri’nin airbrush ile modele uygulanmasıyla 

elde edildi.

Herkese iyi modeller.

Anteni yaparken kuyruğa yakın kısımdaki koni şeklindeki parçayı da yapayım dedim. Bunun için çakmakla ısıttığım bir 

parça asetata kürdan batırarak acayip bir şekil elde ettim. Sonra bu acayip şeklin en ucunu makasle kesip ortadan deler-

ek antene yerleştirdim. 

Bu arada bütün bu işlemleri yapmadan önce modele airbrush ile son bir takım müdahalelerim oldu. Öncelikle oldukça 

inceltimiş mat siyah, kahverengi karışımını kanatlarda uçuş yönünde, gövdede ise panellere paralel olacak şekilde çizgil-

er atarak modele uyguladım. Bu bahsettiğim çizgiler o kadar belli belirsiz ki fotoğraflardan anlamak biraz zor. Sonrasında 

efekti biraz daha belirgin hale getirmek için panel çizgilerinin üzerinden daha belirgin olacak şekilde geçtim. En son 

oldukça inceltilmiş buff ile panel aralarını aydınlattım. 
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Tamiya Fw-190A8
Ayhan Toplu

Focke-Wulf Fw-190 ilk uçuşunu 1 Haziran 1939’da yaptı 

ve 1941’de hizmete girdi. İlk olarak 1941  Eylül’ünde 

kuzeybatı Fransa üzerinde görüldü ve kısa sürede RAF’ın 

en iyi av uçağı olan Spitfire  Mk.V’e karşı üstünlüğünü 

ispatladı.

Tanınmış Alman tasarımcısı Kurt Tank tarafından proje-

lendirilen Fw-190 esas itibariyle tek kişilik  bir av uçağı 

olup kara-taarruz ve gece av uçağı olarak da savaş sonu-

na kadar kullanılmıştır. Fw- 190’lar RAF’ın Spitfire’larına 

karşı ilk muharebeyi 1941 ilkbaharında  yapmışlardır. 

Mükemmel bir  çift sıralı radyal motor olan BMW 801DG 

ile donatılmışlardı. Bu motor, sıra motorları kullanmakta  

olan diğer Alman av uçaklarınınkinden çok daha büyük-

tü. Fw-190 RAF av uçaklarının herbirinden daha küçük 

olmasına rağmen daha ağır silah donanımı taşıyordu. Bu 

donanım genelde dört adet 20mm top ile iki adet 7.9mm 

makinalı içeriyordu. Çok üstün manevra kaabiliyeti vardı, 

çok iyi korunmuştu ve diğerlerine oranla daha geniş iniş 

takımları vardı.

1942 sonuna kadar yaklaşık 2000 Fw-190 üretilmiştir. 

Bunların ekseriyeti Doğu Cephesi’ne, Kuzey Afrika’ya  

gönderildi. Çok azı Fransa’da konumlandırıldı ve, hiçbir 

RAF uçağının kendisini yakalayamayacağı varsayımı 

ile İngiltere’nin sahil kasabalarını büyük bombalar ile 

bombaladı.  Torpido-bombardıman, ikiz kontrollu eğitim, 

gece av gibi değişik modelleri ile geliştirilmiş av  model-

leri yapıldı. G versiyonu daha az silah donanımı bulundu-

ruyor ancak bunun yerine inanılmaz  1,795 kg’lik bomba 

yükü taşıyabiliyordu. Daha güçlü iniş takımları vardı ve 

kara birlikleri ile  bombardıman uçaklarına karşı roket kul-

lanabiliyordu. Uzun burunlu Dora diye adlandırılan “D” 

versiyonu bütün modellerin en hızlısıydı.Radyal motor 

yerine 1,776hp’lik sıvı-soğutmalı Jumo 213A motoru ile 

donatılmıştı. Bu motorun takati kısa süreler için 2,240hp’ye 

çıkarılabiliyordu. 20,051 adet üretil-

dikten sonra Ta-152 (tasarımcı Kurt 

Tank’ın adına ithafen) üretilmeye 

başlandı. Daha yüksek performansa 

sahip bu uçaktan savaş sona ermeden 

önce ancak birkaç yüz tane üretilebil-

di ve hizmete sokulabildi.

Tayyareci.com dan alıntıdır.

Ayhan Toplu

Aralık 2011
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Makale:Sherman Tankları
M. Ahmet Yazal

William Tecumseh Sherman adının, tarihe geçmek 

için ikinci dünya savaşında ABD tarafından üretilme-

ye başlanan M4 tanklarına verilmesine gerek yoktu 

aslında. Amerikan iç savaşında uyguladığı strateji ve 

taktikler ile daha sonra kızılderili savaşlarında gös-

terdiği başarı, onun ünlü tarihçi Liddel Hart tarafın-

Image courtesy: www.blueprintbox.com

dan ilk modern general olarak tanımlanmasını sağlamıştı. 

Ama askeri veya ABD tarihiyle ilgili olmayan çoğu insan 

Sherman adını, ABD’nin tanklarına eski generallerin isimle-

rini vermeleri sayesinde duymuştur. 

ABD, Sovyetler ve İngiltere başta gelmek üzere diğer müt-

tefiklerin kullandıkları Sherman tankları, savaş sırası ve son-

rasında 55.000’i geçen üretimiyle, T-34’den sonra en çok 

üretilen tank olmuştur. Ama asıl şaşırtıcı olan, Almanya’nın 

Polonya’yı işgali başladığında bu tankın daha çizimlerinin 

dahi mevcut olmamasıdır.

Sherman tankının tasarlanması ve üretiminde yaşanan bu 

gecikme aslında ABD’nin tankların kullanımı konusunda-

ki savaş konseptinden kaynaklanmıştır. Taktik ve stratejik 

kuvvet planlaması gibi işlerin başında bulunan topçu kö-

kenli General McNair, (aslında Fransızlardan çok da farklı 

olmayan şekilde), düşman tanklarının tanksavar topları ve 

tank avcısı araçlarla durdurulabileceğini, dost tankların asıl 

görevinin ise piyade tümenlerinde piyadeye ateş desteği 

sağlamak, zırhlı tümenlerde ise düşman ana muharebe hat-

tı yarıldığında bunun arkasına sarkarak bir nevi süvari gibi 

ikmal hatlarını vurmak olacağını öngörmekteydi. Tankların 

tanklarla savaşmasının mümkün ve doğru olmayacağını ileri 

sürüyordu. Bu nedenle de ABD ordusunun yapılandırılma-

William Tecumseh Sherman

sında ana muharebe tankı olarak tasarlanan tanklarda 37mm’lik bir top olmasının yeterli olacağı düşünülmekteydi. Bu 

anlayışla ABD silahlı kuvvetleri için Stuart tanklarının taretini kullanan ve kasası da Stuart irisi gibi görünen, süspansiyon 

gibi bazı unsurları bakımından ise Sherman’ın ilk habercisi olan 37mm’lik toplu M2A1 tanklarının üretilmesi planlan-

maktaydı. Ta ki, Almanlar 1940’da benzer mantıkla savaşan Fransız ordusunun içinden tereyağından geçen sıcak bıçak 

gibi geçene kadar. 

Ancak ders almak başka şey, durumu değiştirmek ise bambaşka. O muhteşem ABD sanayi tesisleri dahi 1940’da artık 

zaruri olduğu anlaşılan 75mm’lik topu taşıyabilecek tareti dökecek kalıpları hemen üretebilecek durumda değildi. Bu-

nun için M2A1’in bazı unsurları kullanılarak 75mm’lik bir topu taret yerine gövdede taşıyacak (Char 1’den ilham alındığı 

muhtemel), bunun üzerinde de 37mm’lik toplu bir tarete sahip olacak ilk M3’ler 1941 Haziran-Temmuz’unda üretildi. 

ABD bunları “Grant” (bir zamanlar General Sherman’ın patronu), İngilizler ise Lee olarak adlandırdı. Bu tanklar ilk mu-

harebeye İngilizler (kuzey Afrika) ve Rus birliklerinin elinde girdiler. Garip yapısı ve yüksek siluetine rağmen (o zaman 

için) güçlü topu ile beğeni kazandılarsa da, 15 aylık üretimleri boyunca sadece 4.900’dan biraz fazla M3 üretildi. ABD 

birlikleri kuzey Afrika’ya çıktıklarında bazı zırhlı tümenler (örneğin 1. Zırhlı Tümen) bu tanklarla donatılmıştı. Zamanla 

yerlerini bildiğimiz Sherman’lara bıraktılar.

M3’ün süspansyon ve kasasını neredeyse aynen kullanan ve tarette 75mm’lik bir top taşıyan M4 Sherman tanklarının ilk 

üretim modeli olan metal kalıplarla dökülen kasalı (cast armour hull) M4A1’lerin üretimi Şubat 1942’de başladı. Ancak 

fabrikalarda yeterli sayıda kasa dökülememesi üzerine Temmuz 1942’de birbirine kaynaklanan zırh levhalarının kullan-

dıldığı kaynaklı kasa (welded hull) M4 Sherman’lar da bir yandan üretilmeye başlandı. 

M4A1’ler ilk defa İngilizler tarafından yine Afrika’da savaşa sokuldular. Böylece Sherman sahneye çıkmış oldu. 

Bu araçlarda kullanılan Wright-Continental R-975 motorunun uçakları için Deniz ve Ordu Hava Kuvvetleri için de talep 

ediliyor olması nedeniyle bazı diğer benzinli ve dizel motor seçenekleri gündeme geldiyse de, bunlardan dizel olanlar-

dan lojistik açıdan zırhlı tümenlerin zırhsız araçları için benzin, tankları için ise dizel yakıt taşınmasının güçlüğü de dikka-

te alınarak  vazgeçildi. Nisan 1942’den başlayarak sınırlı sayıda üretilen dizel Shermanlara M4A2 kodu verildi ve bunlar 
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ya lend/lease programı altında mütttefiklere verildi, ya da küçük çıkartma botları da bunlarla aynı dizel yakıtı kullandığı 

için talip olan ABD Deniz Piyadelerine tahsis edildi. Haziran 1942’de Ford GAA motoru kullanan M4A3’ler üretime girdi 

ve diğerlerine daha az sayıda üretilseler de arazideki birliklerin en beğendiği motor seçeneği bu oldu. Sherman için 

tasarlanan son motor ise M4A4’lere takılan ve dört otomobil motorunun birleştirilmesiyle üretilen Chrysler A-57 mo-

toru oldu ki, Sherman kasasının bir miktar uzatılmasını zorunlu kılan bu motoru taşıyan araçlar neredeyse tamamen 

İngilizlere verildi.

Burada ilginç olan bu araçların Alman sisteminde olduğu gibi sırayla değil, aynı anda üretilmekte olması.

1944 yılı içinde ABD ordusu tarafından kullanılan Sherman’ların neredeyse tamamı M4 veya M4A1 idi. Bunların iç tasa-

rımı da neredeyse aynıydı. Ağustos 1944’den sonra devreye girmeye başlayan M4A3’lerin de iç tasarımının aynı olduğu 

anlaşılıyor. Ancak bunların farklı motorları nedeniyle, kasanın arka üst kısmının tasarımı farklı.

Bildiğimiz standart Sherman, bir komutan, bir sürücü, bir sürücü yardımcısı/makinalı tüfekçi, bir mermi yükleyici ve bir 

de topçudan oluşan beş kişilik mürettebata sahipti. İlk Shermanların kullandığı 75mm’lik M3 topu, standart zırh delici 

mühimmat olan M61 APC mermisi ile 500 metreden 68, 1.000 metreden ise 60mm zırh delebilmekteydi ki bu Panther, 

Tiger I ve Tiger II’nin ön zırhları bakımından yetersizdi. Ancak topun yüksek patlayıcı mermi atma yeteneği çok iyiydi 

ki bu da savaş sırasında atılan mermilerin üçte ikisinden fazlası demekti. Sherman’ın faydalı bir diğer özelliği de taret 

dönme hızının yüksekliğiydi. Tankta biri ana topla aynı eksende, biri de ön sağ tarafta iki .30’luk Browning makinalı tüfek  

bulunmaktaydı. Komutan kulesine de .50’lik bir Browning daha takılmaktaydı. 

Tankın ABD kuvvetlerinin kullanımındaki silah yapısında ilk önemli değişiklik, 1944 Temmuz’undan başlayarak devreye 

giren M1A1 tipi 76mm’lik daha uzun namlulu toplar ve bunların takıldığı yeni T-23 taretleriyle geldi. M4A1(76mm)W 

ve bilahare M4A3(76mm)W olarak adlandırılan bu araçlar 1945’de bazı zırhlı tümenlerdeki Sherman’ların yarısını oluş-

turmaktaydı. Bu top esasen M10 ve M18 tank avcılarınınkiyle aynıydı. Aslında topun seçilme sebebi de buydu. Bu sa-

yede aynı mühimmatı kullanan çok sayıda araç sayesinde ikmal kolaylaşacaktı. Ancak maalesef tank tümenlerine, tank 

avcılarının kullanımına sunulan ve standart zırh delici mühimmattan çok daha etkili olan, 500 metrede 50mm, 1.000 

metrede ise 40mm kadar daha fazla zırh delebilen HVAP mermilerinden ancak sınırlı sayıda (tank başına üç adet kadar) 

verilebilmekteydi. Bu yeni topların zırh delici özelliği ise 75mm’lik topa kıyasla öyle muhteşem de değildi. Ayrıca bu 

yeni top, eski 75mm’lik topların mükemmel yüksek patlayıcı (HE) mühimmat atma yeteneğine de sahip değildi. (105’lik 

Howitzer kullanan Sherman’lar ve Firefly’lara ise bu makalede girmiyorum.)

Sherman’ın zırh koruması ise bırakın 1944-1945’i, ilk üretilmeye başlandığı tarihte dahi çok da iyi değildi. Ön zırh 51mm, 

yanlar ise 38mm idi. Top yuvasını koruyan zırh 89mm, taret ise önde 76, yanlarda 51mm zırha sahipti. Kaynaklı kasalar-

da ön zırh, ileriki üretimlerde 63mm’ye çıkartıldı. Ayrıca ön zırh açısı ile oynanarak ilave koruma sağlanmaya çalışıldı. 

Sorun Sherman’ın üretildiği tarihteki yanlış anlayış nedeniyle 37mm’lik topa karşı tasarlanması, ancak neredeyse dai-

ma en az 75mm’lik toplarla karşılaşmasıydı. Örneğin Pz.IV H üzerindeki 75mm’lik top Sherman’ın ön zırhını 2.000 yan 

zırhını ise 4.500 metreden delebilmekteydi. Ön zırhın durumu, başta 60 derecelik eğime sahip ön zırhın daha sonraki 

modellerde 47 dereceye indirilmesiyle bir nebze düzeltildi ama bu Almanların kullandığı top ve mühimmatlar karşısında 

yine de yetersizdi. 

Sherman’ın vurulduğu zaman hemen alev alan bir tank olduğu da ilk dönemler için doğrudur. Ancak bunun sebebi ya-

kıtın dizel yerine benzin olması değildir. Asıl sebep, kasadaki mühimmatın alev almasıdır. Bu da ilk başta mühimmat ta-

şınan rafların dışında ilave zırh levhaları kaynaklanmasıyla giderilmeye çalışılmış ve ancak bazı M4A3’lerde mühimmat 

kasalarının su dolu çerçeveyle kaplanmasıyla giderilebilmiştir. Bu sayede vurulan tanklardaki yanma oranı %60-80’den, 

%10-15’e düşmüştür. 

Sherman’ların 2. Dünya Savaşındaki en önemli zırhlanmasını ise M4A3E2 Jumbo modeli taarruz tankları oluşturur. Al-

manların savaşın başında bazı Pz.III ve Pz.IV’lere yaptıkları gibi, bu araçlar konvoyların ve taarruz kollarının başını çek-

mek üzere tasarlanmış, önlerine ek zırh levhalar kaynaklanmış, yeni ve daha kalın bir taretle donatılmışlardır. Çoğu 

75mm’lik topa sahipse de bazılarına sonradan 76mm’lik top takılmıştır. Ancak bunlardan sadece 250 kadar üretilmiştir. 

Üretimlerine ise M-26 Pershing’in üretimine karar verilince son verilmiştir. Aksilik o ya, Pershing’ler de lojistik ve idari 

hatalar nedeniyle bir türlü cepheye yeterli sayıda ulaşmamış, Sherman’lar aslında öngörülenin ötesinde ve sonrasında 

da ABD zırhlı birliklerinin ana muharebe tankı olmaya devam etmiştir. 

Sherman’ların en büyük sorunları, yürür aksamının tasarımından kaynaklanan yüksek silueti, yetersiz zırh koruması, 

zırh delici özelliği yetersiz 75mm’lik topu, isabet alan tankların %60-80’inin yukarıda bahsedilen tedbirler alınana kadar 

çoğunlukla muhimmat kovanlarının delinmesi veya taret hidrolik yağının alev alması nedeniyle kolayca yanması ve dar 

palet yapısı nedeniyle de Panther ve hatta Tiger’ların kolayca geçebildiği yumuşak zeminlerde çamura saplanması ola-

rak tanımlanabilir.

Yüksek siluete çözüm ancak M-26 Pershing ile gelmiş, Sherman’larda bu konuda yeni bir tasarım sözkonusu olmamıştır. 

Zırh koruması Jumbo’lar veya arazide ilave zırh levhalarının (bazıları Panther tanklarından kesilen) tanklara kaynaklan-

masıyla aşılmaya çalışılmıştır. Muhimmat koruması geliştirilerek vurulunca yanma olayının bir miktar önüne geçilmiştir. 

75 mm’lik yetersiz top ABD tarafından kısmen daha iyi olan 76mm’lik, İngilizler tarafından da mükemmel 17 pounder 

toplarla değiştirilmiştir. Ancak dar palet sorunu, teknik sebeplerden değil, lojistik kurallardan kaynaklanan sorunlar ne-

deniyle ancak savaşın sonunda aşılabilmiştir. 
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Sherman’ların yumuşak zemine batma sorunun çözümünün daha geniş bir palette yattığı aslında ABD’li uzmanların da 

hemen tespit ettiği bir husustu. Bunu daha Afrika kumlarında farketmişlerdi. Ancak tüm harp malzemesini ABD’den 

savaş sahalarına getirmekle yükümlü lojistik komutanlığı, kullanılan araçların gemilerde fazla yer tutmaması için 124 

inch’den fazla olmasına izin vermiyordu. Bu nedenle geçici bir çözüm arandı ve paletlerin dış kenarlarına Almanların 

Ostketten ve Winterketten’lerine benzer “duckbill” denilen uzantılar eklendi. Bu tankların yer basıncını 14’den 12 psi’a 

düşürdü. Aslı çözüm ise yeni tip süspansiyon ve daha geniş palet kullanan ver yer basıncı Alman tanklarınınkine daha 

yakın olan (11 psi) M4A3E8 tanklarının Aralık 1944’de hizmete girmesi ile sağlandı. Ancak bunların sayısı çok azdı.

Sherman’larda sspansiyon konusunda ise iki ana tipe rastlıyoruz. HVSS ve VVSS. Erken tip tanklardaki Verticle Volute 

Spring Suspension (VVSS). Her ikisi de yol tekerlerinin ikili olarak takıldıkları kundaklarda terazi gibş hareketine dayanan 

bir sistem. (Ben bu kadar anlatabildim. Konunun uzmanlarına daha iyi anlatım için açık davette bulunuyorum....)

Sherman modelcilerinin herhalde kabusu olan bir konu da paletler. En başta M3 paletlerinden geliştirilen ve kauçuk 

kaplamalı T51 paletleri kullanılmış. Bunlar buzda kaydıkları için yerlerine Sherman’larda en çok görülen (ve benim 

onbaşı rütbe işaretine benzettiğim) “V” şeklinde kauçuk kaplamalar içeren T48 paletleri geliştirilmiş. Kauçuk sıkıntısı 

nedeniyle 1942’de üretilmeye başlanan çelik T49 paletleri ise daha çok İngilizlerce tercih edilmiş. T48’ler ise bir aşama-

da yerlerini bunun geliştirilmiş versiyonu olarak tasarlanan T54 ve T54E1 paletlerine bırakmışlar. HVSS süspansiyonu 

ile de daha geniş T66 ve bilahare de savaşın iyice sonlarında T80 paletleri devreye girmiş. Bu arada İngilizlerin kendi 

tasarladıkları bazı palet varyasyonları da var. Gelin de çıkın işin içinden. 

ABD komutanlığının Sherman’ı bir türlü daha güçlü tanklarla değiştirmeye yanaşmamasının arkasında esasen Sher-

man’ların verilen görevi, mürettebatlarının hayatı ve ağır kayıplar pahasına da olsa yerine getirmekte olmalarının ya-

nında, tasarımı tamamlanmış M-26 tanklarının Sherman’dan %50 daha ağır olmaları ve gemilerde daha fazla yer kapla-

maları, bunların devreye girmesi halinde gerekecek 90mm’lik top mühimmatı ve çok sayıda yedek parça ile ilave ikmal 

sorunları yaşanması kaygısı vardı. Sonuçta Sherman’lar 2. Dünya Savaşının sonuna kadar savaşmaya devam ettiler. 

Hatta M4A3E8’ler Kore’de T-34/85’lere karşı da başarıyla kullanıldılar.

Neticede, Sherman’lar, pusuda yatan Panther, Tiger, Jagdpant-

her, Jagdtiger, Jagdpanzer gibi kuvvetli toplu tanklar, Pak 88-43 

gibi kuvvetli tanksavar topları ve piyadelerin elindeki sonsuz sayı-

daki Panzerschrek ve Panzerfaust’lara karşı büyük kayıplar vere-

rek de olsa savaşın sembol araçlarından biri oldular. Daha sonra 

geliştirilerek Kore ve Orta Doğu’daki pek çok savaşta önemli rol 

oynadılar. Ayrıca M4 kasası, pek çok başka tansavar, kundağı mo-

torlu top, zırhlı personel taşıyıcı, kurtarma aracı, roket platformu 

gibi araçta da kullanıldı.

Ben Sherman’lara karşı modelcilik bakımından büyük ilgi duyma-

dığımı itiraf etmeliyim. Benim için bugüne kadar farklı kamuflaj 

desenlerine sahip güçlü Alman tanklarının yanında hepsi yeşil 

olan (aslında bu doğru değil, çok değişik kamuflajlı Sherman’lar 

da var) ve hepsi birbirinin aynı tanklardı Sherman’lar. Ancak bu 

makaleyi yazarken yaptığım araştırma işin aslının pek de öyle ol-

madığını gösterdi. 

Pekiyi gelecekte bir Sherman modeli yapar mıyım? Cevabı zor. 

Zira sstokta bekleyen Alman tankı çok, model için ayırabildiğim 

zaman az. Ama bu soruya makale öncesindeki kadar kesin bir ha-

yır diyemeyeceğim de kesin.

İyi modeller...
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