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Editör’ den
Merhaba!

Bu sayının İçeriği

İlkbaharın ilk günlerinde yeni sayımızla yine karşınızdayız. Giderek gelişen ve güzelleşen içeriğimizle bu
sayıda tam dokuz adet birbirinden güzel model görüp, onlara ait yapım hikayelerini okuyacaksınız. Askeri
araç modelciliğinin iki önemli dalı olan kara ve hava araçlarının dengeli bir şekilde yer aldığı bu sayımız
Ayhan Toplu´nun Türk renkleri taşıyan Spitfire´i ile başlıyor. Türk uçakları modellerini seven dostların kaçırmaması gereken bir yazı. “Yeşilse güzeldir„ kriterine uygun bir model olan T-55A’ yı ilk sayfalarımızda bulacaksınız. Ayhan Toplu´nun yarışma dereceli bu güzel modeli pek cok kişiye ilham verecektir. Ardından, Best
of Show!, Ahmet Yazal´ın olağanüstü Ferdinand´ı.. Bu mükemmel araç Ahmet Yazal´ın elinden mükemmel
bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sancar Buhur´un model olarak küçük ama görünüm olarak büyük olan
BA-64 ü bu sayının kara araçlarindan. Kapak güzellerimizden JagdPanzer IV de yine Ahmet Yazal´ın büyük
yeteneklerine tanık olacağız. Rus Ucağı deyince ilk akla gelen MIG lerdir herhalde. Atilla Güç, MIG serisinin
ilk uçaklarından olan MIG-3 ile karşımızda. Zafer Yılmaz´dan iddialı boyasıyla He-111P de bu sayının diğer
uçan araçlarından. Tiger’lar cok tanıdıktır, peki Japon Tiger´ı? Pek bilinmeyen bir araç olan Japon TYPE-5
CHI-RI üstüne detaylı bir yazı ile Özgür Güner de bu sayının kara araçlarından birisiyle karşımızda. Bu sayının son modeli Emre Efli´den. Keyifli yazısı ve güzel fotoğraflarıyla F-4U5 Corsair. Donanma uçakları sevenler icin dört dörtlük bir makale..
Havalar ısınıyor, maket sezonu yakında kapanır diyenlerden olmayın. Model yapın, biz yapmaya devam
edeceğiz..
Bir dahaki sayıya kadar, bol maketli günler.
Editör
www.plasticbattle.com
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etti. Anlaşma Lend-Lease anlaşması ve derhal teslim edilecek olmasına rağmen uçakların ulaşması Eylül 1944’ ü buldu.
Ardından 69 adet Mk.Vb/c ve bir adet de Mk.IX teslim edildi. Mk.V ler RAF ın Ortadoğu stoklarından çıkmaydı ve durumları
çok kötüydü. Türk Hava Kuvvetleri’ nde bu uçaklar Mk.IX ve P-47’ ler gelinceye kadar eğitim amaçlı olarak kullanıldılar.
Birkaç Mk.Vc 1951 yılına kadar Hava Okulu’ nda hizmet verdi.
Savaş sonrasın Spitfireları standart av uçağı olarak kullanmak isteyen Türkiye, 197 adet eski RAF IXe siparişi verdi. İngiltere’
den havalanan uçaklar sırasıyla Bordeaux, Marsilya, Korsika, İtalya ve Malta rotasını takip ederek Türkiye’ ye ulaştı. Bu
yolculukta 9 tanesi kaza kırıma uğradı. Gelen bu uçaklar Amerikan yardımı kapsamında Kasım 1954’te gelen F-86E’ lere
kadar hizmette kaldı.

İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye, Müttefikler ve Almanya arasında bir denge politikası sürdürüp tarafsız kalmaya
çalıştı. Ama buna rağmen 23 Şubat 1945’ te Almanya’ ya
savaş ilan etti.
Türkiye’ nin Spitfire almak için ilk çalışmaları Ocak 1937’
ne yani savaş öncesine kadar dayanır. Türkiye’ nin isteği
ilk etapta 30 tane Mk1a satın almak sonra devamında 30
taneyi de lisans altında üretmek yönünde olmuştu. Şubat
1938’ de Yabancı Siparişler Dairesi, Türkiye’ nin isteği olan
60 sayısını 50’ ye düşürerek kabul etti.
Temmuz 1939’ da Spitfire Mk.1 1066 Polonya’ ya teslim
edilmek üzere hazırlanrken, savaşın patlak vermesiyle Türkiye’ ye teklif edildi. Kabul edilen bu teklif sonucunda SS

Lassel adlı geminin ambarlarında ilk Spitfire’ ımıza kavuşmuş olduk. Mayıs 1940’ da Türkiye lisans altında
üretmek üzere 45 uçağa ait malzemeleri istedi. Bu istek
İngiltere tarafından kabul görmesine rağmen, patlak veren savaş ve ardından Battle of Britain çatışmalarında,
Spitfirelara olan ihtiyacın ingliz tarafında artması sonucu
Türkiye’ nin siparişleri iptal edildi. Tüm bu olayların sonucunda Türkiye’ye sadece iki adet Spitfire Mk.1a teslim edilmiş oldu. Bu uçaklarda 1 ve 2 gövde numarasıyla
Hava Kuvvetlerimize katıldı.
Ocak 1943’ te Müttefikler ve Türkiye arasında askeri yardım anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre İngiltere
Türkiye’ ye Mk.Vb tropikal uçaklarından vermeyi kabul
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Yaptığım model 90’lı yılların ilk yarısında Tamiya tarafından piyasaya sürülmüş Spitfire Mk.Vb. Kutudan çıktığı gibi Türk
Hava Kuvvetlerinde kullanılmış olan uçaklardan yapabiliyorsunuz. Sadece her iki kanat üstündeki birbirine paralel duran
iki çıkıntıyı temizlemeniz gerekmekte. Bu parçalar erken dönem Mk.V lerde bulunan bir detay, bizimkiler geç dönem
oldukları için bunlara gerek yok.
Yapıma kokpitten başlıyorsunuz, parça sayısı nispeten az ve birbirlerine uyumlu. Kokpit içi yeşilini Gunze’ nin ilgili setinden kullandıktan sonra ön paneli maskeleyip, gösterge panelini siyaha boyadım. Kokpitin detaylandırmak için Eduard’
ın renkli PE etinden faydalandım.
Model, sorunsuz olarak toplanıyor. Tamiya’ nın modelinin namlusunu beğenmediğim için, RB Modelin Hispano toplarını
kullandım. Pirinçten üretilen namluların detay seviyesi harikulade.

faydalandım. Microscale’ in basmış olduğu dekallerin incelikleri ve renkleri gerçekten çok başarılı. İnce tek kat parlak
verniğe rağmen dekal solusyonlarına çok iyi cevap verdi ve ek çaba sarf ettirmeden panel detaylarına gayet güzel oturdu. Dekal setinin detaylı incelemesini ise bu sayıda bulabilirsiniz.

Bu da genel görünüm, kokpitin yanındaki kaçış kapağını açık olarak da yapabiliyorsunuz. Ama parçanın et kalınlığından
dolayı Ultracast’ ın resin setini kullandım. Detay ve incelik gerçekten başarılı. Modeli biraz daha detaylandırmak için
Quickboost’ un yine resin egzoz setinden faydalandım.
Klasik astar-öngölgeleme aşamasından sonra modelimi Gunze’ nin laker RAF setiyle boyadım. Gerçek uçakta bulunan
pattern standart İngiliz A veya b patterninden değildi. Yapacağım meşhur gövde üstü iniş bulunan beyaz 5531’ in ise
sadece sağ tarafından tek fotoğrafı vardı. Sağ tarafın patternini bu fotodan, kalanını ise yapılmış modelleri referans
alarak yaptım. Yön dümeni ise Tamiya’ nın mat kırmızısı ile boyadım.
Bu aşamadan sonra modele dekalleri uyguladım. Çizimini sayın Özkan Türker ve benim yaptığım yeni dekal setinden
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Son aşamada modeli eskitmeye aldım. Boya dökülmesini gümüş renkli kurşun kalemle, egzoz izlerini Mig pigmentleriyle, Spitifirelarda çok görülen benzin ve yağ akıntılarını ise AK productions ın ilgili ürünleriyle yapıp, dolabımdaki yerine
modelimi kaldırdım.
Bundan sonraki planım yine dekal setindeki 5514’ ü, bu sefer yapılması gereken değişikliklerle beraber yapıp nispeten
doğru bir Thkvleri. Spitfire Mk.Vb modeline sahip olmak.
Şubat 2012
Ayhan Toplu
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İlk kat yıkama ve AK’ nin streaking Grime ı ile modelin
genel görünümü buna benzedi.
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Model Dragon’un çıktığı zaman büyük heyecan yaratan modeli. İki kez kutulanmış bir model. Benim yaptığım ve yeni
(Premium Edition) olan kutunun içinden PE çamurluklar ve metal namlu dahil bir sürü ıvır zıvır çıkıyor ama ben namlu
ve çekme halatının teli dışında bir şey kullanmadım.
Bu 6317 kodlu Premium kit Dragon’un yeni ürünleriyle mukayese edildiğinde gayet vasat bir ürün. Yapım kılavuzu
ise klasik Dragon: facia... Pek çok parçanın tam yeri hem kılavuzda, hem de model üstünde belli değil. Bazı yerlerde
parçaların yapıştırılacağı yerler için konulan kılavuz çıkıntılar mevcut. Ancak bunlar muhtemelen aynı kalıplardan
üretilen Elefant modeli de düşünülerek yerleştirilmiş ve kullanılmayacak olanları sizin bulup kazımanız gerekiyor. (Bu
anlamda benim fark etmediğim bir iki tanesi sorun çıkardı mesela.)
Yerine oturmayan parçalar da hiç de az değil. Detay ise vasat. Ama göz korkutmayayım biraz özenle güzel toplanabilecek bir model. Modelin iyi yanları hiç mi yok. Tabii ki var. Mesela kutudan çıkan “magic track” tek baklalık paletler,
şimdiye kadar en kolay topladığım paletler oldu. Ama bunların da üzerlerindeki kalıp izlerinin hafifçe zımparayla giderilmesi gerekiyor. Modelden çıkan PE çamurluklar da gayet güzel. Ama hem katlama konusunda zorluk çıkartacağının
düşündüğümden, hem de modelin kendi çamurlukları da gayet güzel olduğundan ben kullanmadım. Kutudan çıkan
çekme halatı kolay eğilip bükülüyor ve şekil verilebiliyor. Tek kötü yanı, bir halata yetecek uzunlukta olması.
Aracımız kendisi hakkında bir makale kıvamında olmasa da birkaç bilgi vereyim. Özetle Tiger I için açılacak ihaleye kesin
alırım abi diye bakan Dr. Ferdinand Porsche, kendi modelinden kasaların üretimine ihale sonuçlanmadan başlamış.
İhaleyi de Henschell kazanınca, bu kasalar elde kalmış. Bunlardan bir kısmı taret takılıp eğitim/deneme/geliştirme tesislerinde kullanılmış. Bir tanesi de komuta tankı olarak doğu cephesine gitmiş ve Temmuz 1944’de kaybedilmiş. Taretsiz kasalar ise biraz modifiye edilerek üzerlerine 88’lik uzun namlulu tanksavar topu takılıp Kursk’da ilk kez savaşa
sürülmüş. Bunların önlerinde benim modelde de görüleceği üzere makinalı yok. Kursk’daki başarısızlıklarının müsebbibi
olarak da bu gösterilir. Ama aslında verdikleri kayıpların büyük bölümünün sebebi, özellikle mayınlar nedeniyle hareketsiz kalan araçların, bunları çekip kurtaracak güçte araç olmadığından mürettebatı tarafından imha edilmesidir.
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Kursk’dan sonra peyder pey cepheden çekilerek Avusturya’da elden geçirilmişler. Bunları kullanan birliklerden gelen
tavsiyeler doğrultusunda önlerine makinalı tüfek, üstlerine Stug’lardakine benzer birer komutan kulesi, arka zırha daha
kullanışlı bir kapı, bir de yan duvarların belirli bir bölümüne çıkacak kadar zimmerit uygulanmıştır. Bu yenilenen araçların
meşhur fotoğrafları genellikle İtalya’da çekilmiş olmakla birlikte, doğu cephesinde Ruslara karşı da kullanılmışlardır. Bu
yenilenen araçlara Ferdinand yerine Elefant denmiştir.
Çeşitli kaynaklarda batı cephesinde Normandiya, Hollanda, Ardenne’lerde savaşan araçlardan bahsedilse de ben bugüne
kadar fotoğraf görmedim. Bunun bu araçların gerçekten tek tük de olsa bu cephelerde kullanılmasından mı, yoksa müttefik askerlerin gördükleri her tankı Tiger, her tank avcısını da Elefant olarak tanımlamalarından mı kaynaklandığından
açıkçası ben emin değilim.
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Bu araçlardan halihazırda bir tanesi (İtalya’da ele geçirilin bir Elefant) kötü bir restorasyon denemesinden kurtulabildiği
haliyle ABD’de ve sanırım Aberdeen Proving Gorund’da, diğer biri ise (Kursk’da ele geçirilen bir Ferdinand) Kubinka’da
sergilenmekte.
Modelin toplanması özellikle cer dişlilerinin yerleştirilmesi için kılavuz iz, çizgi, işaret bulunmadığı, kılavuzun resimlerinin de son derece yetersiz olması nedeniyle bol miktarda referans kitap ve fotoğrafa bakmak ve tahminde bulunmak zorunda kaldım. Aynı sorun, sürücü bölmesinin ve aracın ön zırhlarının montajında da ortaya çıktı. Bir de en so-

runlu yerlerden birisi olarak kesip biçmezseniz sadece
namluya takılı toplanabilen namlu kilidi oldu. Bunlar
dışında modelin oldukça kolay toplandığını söyleyebilirim. Montaj tamamlanınca Dremel mini tool ile
zırh levhalarına belli belirsiz detay verdim.
Modeli her zamanki gibi siyah astar (bu sefer vallejo)
üstüne Tamiya dark yellow uygulayarak boyamaya
başladım. Bunu yapanlar dikkat, vallejo astar boyama
aşamasında üstüne başka kat boya gelse de sağa sola
çarpma ve sürtmelerde soyulabiliyor. Kapatıcılığı çok
iyi olmakla beraber bu özelliğinden şikayetçiyim. Daha
sonra bunu panel ortalarına denk gelecek şekilde buff
ile açarak tekrar püskürttüm. Kamuflaj ise tamiya olive green. Free hand olarak uyguladım. Olabildiğince
de dönem araçlarının üzerlerindeki şeritleri dikkate
aldım ama tam tamına aynı olmamasına da özen
gösterdim. Bu aşamalar bayağı zamanımı aldı. Elimdeki krampların geçmesi birkaç saat sürdü. Boynumun tutukluluğunun geçmesi ise acılı iki gün :).
Detay boyamalar vallejo renkleri ile yapıldı. Çizikler ve
boya dökülmeleri de. Eskitmede ise Mig’in açık kahve
filtresi aracın geneline ve farklı kalınlıkta uygulandı.
Sonrasında ise detayları Mig Dark Wash vasıtasıyla
detay yıkama ile belirginleştirdim.
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Sonraki aşamalarda ise AK ürünlerini kullandım. Özellikle DAK araçları için olan dark grime ve pas akıntısı renkleri modelin yan panellerinde önce panelin en üstüne kalınca uygulanıp, sonra da nemli (ıslak değil) bir yassı fırçayla aşağıya
doğru çekilerek kir akıntıları yaratmak için kullanıldı. Motor bölümünün üzerinde ise AK yağ ve motor kiri uygun şekilde
ve kısmen wet effects ile karıştırılarak uygulandı. Aynı şekilde aracın ön kısmına ve yanlarına Değişik yoğunluk ve renklerde akıntılar yapıldı.
En son aşamada da Mig’in uygun pigment renkleri yapılan kirletmeydi. Üst yüzeylere açık toz renkleriyle kuru olarak,
siyah üzerine tamiya earth ile hafifçe boyanan paletlere ve tekerlere ise tinerle karıştırılarak ıslak şekilde toprak renkleriyle kirletme yapıldı.
Modeli Kursk’da ilk defa cepheye çıkan hasarsız bir araç olarak fazla kirletmedim. Onun için bu hali benim için yeterli
oldu. Şayet bu aracı yapmaya niyetli iseniz, kesinlikle benim eleştirilerim sizi vazgeçirmesin. Başa çıkılmayacak derdi
yok. Sadece sanırım biz Dragon, Tamiya ve diğer bazı firmaların son modellerinden fazla şımardık….
İyi modeller…
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Kitin genel olarak montajında uğraştıran bir yer yok. Dikkat
edilmesi gereken en önemli yer tekerler ile jantların birleşim yerleri. Eğer bu kısımlarda ufak tıraşlama işlemi yapmaz
iseniz jantlar tekerlerin dışına taşmış olarak kalıyor. Kısa sürede bitirebilecek bir işlem. Yok eğer ben uğraşmam derseniz o zaman piyasada rezin jantlı teker alternatifi de mevcut. Kitin bence en olumsuz tarafı iç detayının verilmemesi.
Taretin üst kısmından bakıldığında gerçek araçta görülmesi
gereken, yakıt tankı, makinelinin şarjör tutucuları gibi detaylar modelde es geçilmiş ne yazık ki. Eğer yanlardaki kapakları açık bırakacak iseniz yukarıda saydıklarıma ek olarak
birkaç detay eklentisi daha yapmanız gerekebilir. Bu eklentileri gözünüzde büyütmeyin. Orta düzey bir modelcinin
rahatlıkla yapabileceği detaylar bunlar. İşleri biraz daha
hızlandırmak için kapıları kapattım ve montajını hızlı bir
şekilde tamamladım ve astarını attım.
Araç için boyama profili ararken farklı profillerinin olabildiğini gördüm. Rus araçlarına yeşil rengini yakıştırdığım
için düz yeşil olmasına karar verdim. Kutu içinden çıkan
boyama seçenekleri de yeşil ağırlıklı verilmişti. 249 taret
numaralı profili beğenerek boyamasına başladım. Bazı
modelciler Renk Modulasyonu tekniğini gerçekçi bulmasalarda kendi göz estetiğim için bu yöntemi uygulamaya
çalışanlardanım. Elimdeki uygun yeşil renkleriyle, tonlar
arasında sert geçişlerin olmayacağı şekilde renk modü-

Rus araçlarına olan ilgim artarak devam ederken, paletli
araçlardan sıkılmanın da etkisiyle çabuk toplanabilecek
tekerli bir araç yapmak istiyordum. Elde ne var ne yok bakınırken Miniart’ın bu şeker kiti gözüme ilişti. Modeli tatil
için gittiğim Kiev’de ki bir model dükkanından almıştım.
Tekerli araçlara baktığımı gören dükkan sahibi bu modeli
tavsiye etmişti. İyi ki de etmiş.
Model aslında Vision Model kalıplı bir model. Piyasada
Vision Model kutulu olanı da mevcut. Miniart aynı modeli içerisine figür setlerinden ekleyerek set olarak iki farklı
versiyon olarak çıkarmış. Benim ki içerisinde Rus figürlerinin olduğu set. Diğer sette ise Alman figürleri ile beraber verilmiş bir araç yapabiliyorsunuz.
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lasyonu uygulaması yaptım. Boyama işlemi bitince elimdeki Vallejo marka akrilikler ile modelin en üst kısımlarındaki
kapak, perçin vs detayların renklendirmesini yaptım. Daha
sonra klasik işlem haline gelen parlak vernik işleminden
sonra modele dekallerini ekleyip tekrar parlak vernik ile korumaya aldıktan sonra eskitmeye hazır hale getirdim.
İnternet ve elimdeki e-booklarında faydalanarak yapmak
istediğim aracın gerçek fotosuna ve profil boyamasını buldum. Buradaki profil ve fotodaki görüntüde Miniartın profilinde gösterilmeyen, beyaza boyanmış bir alan bulunuyordu.(Resim 8,9) Buradaki beyazı boyayıp saç spreyi tekniğiyle
boyalarını döktüm. Elimdeki uygun renklerdeki akrilikler ve
yağlı boyalar ile modelin eskitmesine başladım. Boya dökülmeleri, yağmur akıntıları, toz vs gibi şeyleri yaparak modeli
sonlandırdım.
Herkese iyi modeller…
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Modelimiz Dragon’un bu araçlarda savaşmış Johann Huber isimli bir arkadaşın fotografını kullanarak ve içine metal
namlu ve metal schurzen gibi bazı ekstralar koyarak 9061 koduyla kutuladığı, ancak kalıbı eski Jagdpanzer IV L/70’i.
Kısaca tarihçesini vermek gerekirse, savaşta başta piyade destek silahı olarak düşünülen StuG serisi araçların ilk kullanılmaya başladıkları tarihten başlayarak sıklıkla düşman tanklarına karşı başarıyla kullanılmaları üzerine 1942 yılında bu
tank avcılarının daha iyi korunan ve daha iyi silahlandırılmış tiplerinin üretilmesine karar verilir. Bunun üzerine başta
yeni bir şasi planlandıysa da üretime daha hızlı geçilebileceği için Panzer IV platformunun kullanılmasında karar kılınır.
Bu araçların ön ve yan zırhlarının önceki StuG serisine göre daha kalın ve eğimli olması, ayrıca taret yuvası çapının darlığı nedeniyle etkin şekilde Panzer IV’lere yerleştirilemeyen ve Panther tanklarında kullanılan 75 mm’lik PaK 42 L/70
topunu kullanmaları planlanır.
1943 Aralığında ilk üretilen deneme serisi araçlarda ön zırh panelinin yan kenarları, karşıdan gelecek mermileri sektirecek şekilde eğimlidir. Ayrıca bu araçlara üretimdeki sıkıntılar nedeniyle PaK 39 L/43 topları yerleştirilir. 1944 Ocak
ayında seri üretimine geçilen modellerde ise üretimindeki maliyet ve zorluk nedeniyle yanları eğimli ön zırh levhaları
yerine düz levhalar tercih edilir. Ayrıca yine üretimdeki sorunlar nedeniyle PaK 39 L/48 topları kullanılır. Bu araçlar
Jagdpanzer IV L/48 olarak isimlendirilir. Bunların üretimine Kasım 1944’e kadar devam edilir ve bu nedenle büyük bölümünde zimmerit bulunur.
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Zaman içinde PaK 42 L/70 toplarının sağlanabilmesi ile üretim 1944 Ağustosu civarından başlayarak bu topları kullanan araçlara dönüşür ve üretim fabrikalar müttefiklerin
eline geçene kadar devam eder. Bu araçların resmi adı ise
Panzer IV/70’dir.
Cepheye ulaştırılacak zırhlı araç sayısının olabildiğince
yüksek tutulması amacı çerçevesinde Panzer IV tanklarını
üreten Alkett firmasının üretmesine karar verilen Panzer
IV/70’lerde Panzer IV tankları için üretilmiş bulunan şasilerin kullanılabilmesi için üst yapının biraz daha yüksek olacak şekilde yeniden tasarlanması sonucunda ortaya çıkan
ve araçlara ise ara çözüm anlamına gelen “Zwischenlosung”
adı verilir ve bu araçların resmi adı da üretildikleri Alkett
firmasını simgeleyecek şekilde Panzer IV/70A olarak belirlenir. Bu nedenle Vomag tarafından üretilen diğer araçlar da
Panzer IV/70V olarak anılır.
PaK 42 topunun takıldığı araçların bir özelliği de, top ve 80
mm’lik ön zırh levhası (eğimi nedeniyle önden gelen atışlarda 100 mm’ye denk gelmektedir) nedeniyle ağırlaşan burun kısmının normal yol tekerlerinin kauçuk bölümlerinin
parçalanmasına ve tekerlerden sıyrılmalarına yol açması
üzerine bu araçların ön dört yol tekerinin yerine takılan çelik dış kaplamalı özel yol tekerleridir.
Bu seri araçlar, Aralık 1943 ve Nisan 1945 arasında yaklaşık 2.000 tane
kadar üretilmiş ve alçak siluetleri ve etkili topları sayesinde, taretleri
olmamasının dezavantajına rağmen son derece etkili tank avcıları olarak kendilerini ispat etmişlerdir.
Modelimize gelince; Dragon’un eski kalıp Jagdpanzer IV’ü olmasına
rağmen tatmin edici detaya sahip. Ama tabii ki yeni kuşak kalıplarla
aynı düzeyde değil. Hele kılavuzu tam bir eğlencelik. Dragon’un yeni
kılavuzlarında bir aşamada verilen talimatlar bunda dört-beş aşamaya bölünmüş. Yine de bütün kılavuz yeni Dragon kılavuzlarından kısa!
Ben kutudan çıkan modele sadece Aber’in uygun detay setinden bazı
eklemeler yaptım. Bir de arka zırhları plastikten kestim. Gerçi Aber
setinde metal olanları da vardı ama lehim gerektirmesinden endişe
ederek plastiği tercih ettim.
Modelde eklediğim bir diğer ayrıntı da zırh levhalarınına yüzey detay vermek oldu. Alman araçlarındaki zırhların yüzeyi modellerdeki
gibi dümdüz olmuyor. Aslında yüzeyde pütürler ve çukurlar var. Rus
araçlarının dökme parçaları gibi değil tabii ki ama dümdüz de değiller. Musul’a gelişin bir faydası, evde eşya toplarken Dremel’imi de çıkartabilmek oldu. Bu sayede ilk defa şu yüzey detaylandırma işine de
girişebildim. Gerçi biraz ayar kaçtı ama kamuflaj boya kusuru örttü…
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Model Uschi’nin sitesinden getirttiğim Alliance Model metal maskeleri kullanılarak disc camo oldu. İlk denemenin
sonucu beni tatmin etti. En önemlisi bu sayede ileriki denemeler için ciddi tecrübe edinmiş oldum.
Modelin Mig Filtreleri ve Dark Wash’u ile detaylandırılmasının ardından palet arkaları AK efektleri ve Mig pigmentleriyle kirletildi. Ayrıca modelin geneline toz rengi pigmentler uygulandı. Yan panellerde AK ürünleri ise akıntılar yapıldı.
Çeşitli oranlarda incelterek kullandığım bu ürünlerden gayet memnun kaldığımı söylemeliyim.
Sanırım değişik kamuflaja sahip araçlar boyamayı seviyorum. Bu da bugüne kadar denediğim en ilginç kamuflaj deseni
oldu diyebilirim.
Jagdpanzer yapmak isteyenlere öncelikle Dragon’un yeni kalıbını, bunu bulamazlarsa da bu eski kalıbı tavsiye ederim.
Tamiya’nınki ise toplamasının kolaylığına ve ucuz fiyatına rağmen en son tercih olmalı. Disc camo konusunda ise bu
araç için getirttiğim Uschi, Alliance maskeleri ve Archer’ın enteresan dekalleri arasında sadece bunu denediğimden
diğerleriyle mukayese yapamıyorum ama diyebilirim ki biraz emekle çok güzel sonuç alınabiliyor.
İyi modeller.
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MiG-3: Sovyetlerin II. Dünya savaşında, 1941 den 1945’e kadar kullandığı, tek kişilik yüksek irtifa avcı uçağı.
Performans: 7800 metre yükseklikte yaptığı 640km/h lik sürat avantajını, orta ve düşük irtifada, bir Messerschmitt Bf
109 F-2 nin 515 km/h lik hıza karşılık, yapabildiği 505 km/h lik hız ile kaybetmiştir.
Üretim: Ekim 1940’ta ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, 20 Aralık 1940’ta hizmete girmiştir.
Mig-3 lerin kullandığı AM-35A motorunun üretimi, Stalin’in emriyle bir alçak irtifa uçağı olan IL-2 Sturmovik’ lerin kullandığı AM-38 motorlarının üretilmesine ağırlık verilmesiyle durdurulmuştur.
1942 yılı başlarında üretimi durdurulana kadar 3272 adet Mig-3 yapılmıştır.
Motor: 12 silindirli, sıvı soğutmalı bir Mikulin AM-35A. 1350 beygirlik güç üretebiliyor. Pallere dakikada 2350 dönüş
sağlayabiliyor. Ancak ağırlığı 830 Kg.
Silah: Burun kısmında, ortada bir adet UBS 12,7 mm makineli (dakikada 1000 devir yapıyor ve mermi çıkış hızı 860 m/s),
bunun yanlarında ise iki adet daha küçük kalibrede ShKAS 7,62 mm makineli (dakikada 1800 devir yapıyor ve mermi
çıkış hızı 825 m/s).
2 adet 100 kg. lık bomba, 6 adet 82 mm. lik RS-82 roket.
Tam yüklü ağırlığı 7738 pound yani 3.5 ton.
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White 12: Muhtemelen 1943 veya
1944 yıllarında Karadeniz Filosundaki 7. Hava Avcı Alayına ait bir Mig-3.
Gövdeye beyaz ile uçağın numarası
olan 12 yazılmış. Kuyrukta beyaz şerit
çerçeveli büyük bir kızılyıldız, dümende kırmızı dikey hemen altında yatay
beyaz şerit şeklinde işaret mevcut.
Abak tahminen yeşil, paller ise koyu
yeşil veya siyah renkte. Uçak kanat
hücum kenarlarındaki flaplardan veya
burun üstü makineli tüfek kapaklarından anlaşılacaği üzeregeç tip bir Mig3, ancak egzos çıkışları erken döneme
ait. Bunun sebebinin onarım esnasında eski dönem bir Mig-3 ten alınan
eski tip egzoslar olduğu tahmin ediliyor. Geç dönem egzos çıkışlarında,
ilk egsoz borusunun üzerini örten koruyucu kısım eskiye göre daha uzun.
Arka tekerin de kapağının olmadığı,
muhtemelen bir kanvas koruyucu ile
örtüldüğü görülüyor.
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Kit: Alanger firmasının 048203 nolu
kiti. Açık gri stirene basılmış, güzel
detaylara sahip bir kit. Motor detayı
yapılabiliyor. Kanopiyi açık veya kapalı
yapma imkanı var. Yer personeli ile pilot figürü, bakım-tamir araç-gereçleri
verilmiş. Parça uyumu çok iyi.
Herkese iyi modeller.
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durumunda kalırsınız. Bildiğimiz Hasegawa kalitesi;güzel ama ‘perfecto’
değil. Kanatları gövdeye iliştirdiğinizde altta Vallejo putty sizi çağırıyor.
Çağrıya kulak veriyorsunuz ama çokta
muhattap olmuyorsunuz. Kokpit fena
olmamakla beraber kemerin eksikliğini hissediyorsunuz. Bir Mosquito
yada B-26’da takmayabilirsiniz ama
72 ölçek He-111’de kokpit camı 3+1
daire tadında! ;) Meraklıları elbet
bilecektir;Revell bu kiti 5-6 sene önce
kutulayıp sattı ki almamış olmak modelci pişmalıklarımdan biridir. Boyamada MM RLM serilerini kullandım.

Birinci Cihan Harbi bizlerinde içinde bulunduğu İtilaf
devletlerine kapak olunca,bize Sevr anlaşması dayatıldığı gbii Almanlar’a da Versailles antlaşması dayatılmıştır.
Biz savaş sonra Atatük önderliğinde kendimizi toparlayıp
son yüzyıllarda üzerine bulaşmış tozu silkelerlen Almanlar gene rahat durmamış, Kadir Tapucu’dan ‘ Gidişim
suskun oldu ama dönüşüm muhteşem olacak!’ şarkısını
Mp3’ten sinsi sinsi dinlemiş, yiyeceği haltları hesaplamaya başlamışlardır. Versailles antlaşmasıyla posta ve yolcu
uçağı yapma izni alan Almanlar,Doğan görünümlü Şahin
hesabı bombardıman yapacak Posta ve Yolcu uçağı işine
dalmışlardır netekim.
Siegfried ve Walter Günter tarafından 30’lu yılların başında ‘Dünyanın en hızlı yolcu uçağı yapma’ niyetiyle
Heinke He-70’i yapmaya kalktılar. 1933’te tesislerini
gezmeye gelen RLM kurmayları arkadaşların sırtını sıvazlayıp gaz verince bunun çift motorlusunu,yani He-111’i
yapmaya karar verdiler.
1935 senesinde 2 prototip imal edildi;V2 ve V4. İki
DB600 motorlu uçak 402 km/h’ye ulaşıyordu.10 Ocak
1936’da Dünya yolcu uçağı rekorunu kırıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı bu yeni kuş.
Neyse,vakit geçip RLM bombardıman işi için ihale açınca
adamımız He-111, Ju-86 ile kapıştı.Gelgelelim Junkers’in
kuşu istenilen performansı
gösteremeyince ihale
Heinkel’e kaldı. Ve böylece İspanyol iç savaşından 2. Har-

bin her cephesine 8000 adetlik üretimiyle He-111 efsanesi
uniformasını giyerek başlamış oldu. Ha eklemden geçmeyelim; en başta yolcu uçağı olarak planlanmasından dolayı
He-111’e ‘Kuzu postlu Kurt’ lakabı verilmiştir.
Ne kadar kurt olsada kendisinden istenileni pek veremeyen
uçağı elbette en enteresan farklılığı ‘yeşil ev’ denen, seraya benzer burnu ve ağır yaralara rağmen üsse dönebilme
özelliği idi. Diğer bir özelliği ise ikinci harbin her cephesinde,
transport, torpido,bombardıman gibi bir çok görevi ifa etmiş olmasıdır.
Kullanıcıları Nazi Almanyası,İspanya, Romanya, İngilizler
(ele geçenleri test edip USA’ya vermişler), Bulgaristan, Romanya, Slovakya;Türkiye,Çin,Macaristan sayılabilir.
He-111, Battle of Britain deyince aklımıza Spitfire,
Bf109,Hurricane’den sonra gelen belki de en önemli uçaktır.. İspanyol işaretleriyle 50’li yılların ortasına kadar hizmet
eden uçaktan günümüze bir kaç numune kalmıştır... Kendisini saygıyla yad ediyoruz. Kendisini seviyoruz...
Bir kere maske şart!Diğer türlü anti depresan işine eğilmek
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Kitten çıkan profillerden seçmiş olduğum 55. Bombardıman grubuna ait
Kırmızı ‘E’ siyahla karartılmıştı ki bende siyah için Gunze Matt siyah standard Splinter kamo üzerine.Tabii siyah
boyayı (E harfi hariç) sulu çıkartmaların üzerine uygulamış olduğumu resimlerden de göreceksiniz.
Boya-X-22-dekal-x-22-Siyah boya işlemlerini yaptıktan sonra yağlı boyayla yıkayıp kiti son kat olarak Testors
matt vernik uyguladım.
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He-111, camlı burnu ve sunduğu değişik profilleriyle Luftwaffe severlerin elbet gözdesi. Hasegawa’nın kiti Roden
ve İtaleri rakiplerinden fersah fersah ilerde. Tabii bunun
da bedeli pahalı etiket maalesef.Piyasalarda 40 Amerikan
doları civarında hediyesi. Ancak kafaya koymuş olanın illa
alıp yapması gerekiyor. 48 ölçeğinin evde krize, 32 ölçeğinin
ise boşanma esnasında eşinize destekleyici kanıt olacağını
bildirmekte fayda var (32 ölçeği Revell ne kafayla çıkardıysa
artık? )
Son söz olarak;uygun düşürürseniz hem bir tane alın..Birde
maske almayı ihmal etmeyin!
Herkese iyi modeller!
Zafer
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Tanklarin ikinci dünya savasinda, savas alanindaki en
önemli güc oldugu tartismasiz bir gercektir. Savasa katilan
her ülkenin kullandigi bu gücü kendisi üretebilen ve devamli gelistiren ülkeler, savasin önemli ve belirleyici asamalarinda söz sahibi olmuslardir. Elbetteki bu ülkelerden birisi
de Japonya. Dönemin araclarini basitce inceleyen ve karsilastiran kisilerde genellikle, Japon araclarinin zayif teneke
kutular oldugu yönünde bir önyargi vardir. Konuyu detayli
bir sekilde inceleyince bunun aslinda dogru olmadigi ortaya
cikar. 30 lu yillarin sonunda bütün dünyada, Tank üreten ülkelerin sahip olduklari güc asagi yukari aynidir. Savasin baslamasi ve ilerleyen dönemlerde, Avrupa ve Amerika kökenli
tanklarin gerek zirh gerek atis gücü olarak devamli gelismesi ve güclenmesi söz konusuyken bu noktada Japonlar geri
kalmislardi. Bunun nedeni ise, savas stratejisi olarak planlarinin diger savas makinelerine yönelik olmasidir (Hava
ve deniz gücleri). Diger taratan, pasifik cephesinin cografi yapisinin da büyük ve agir Tanklara imkan vermeyecek
olmasi da bir diger neden olarak siralanabilir. Buna karsin,
Japonya’nin savasi kaybetmesinin gerekcelerinden birisinin
yetersiz Tank gücü oldugunu söylemek pek dogru degildir.
Lakin acikca söylenebilir ki, rakipleriyle ayni vurus gücünde
Tanklara sahip olsalardi, savas daha uzun sürerdi.
Dönemin Japon tanklari genel olarak hafif ve orta siniftadir.
Savasin son dönemlerinde, catismalar Japon anakarasina
yaklastiginda, elde olan tanklarin zirh ve vurus güclerini
arttirmaya yönelik calismalarin yapildigi ve o güne kadar

geri planda birakilan daha agir ve güclü tank projelerinin
de yeniden gündeme geldigi görülür. Type 5 Chi-Ri de bu
dönemde üzerinde calisilan tanklardan birisi. Yine son
dönemlerde tasarlanan Type 4 Chi-To nun daha agir ve
daha güclü versiyonu olarak planlanan arac, savasin son
dönemlerinde silahsiz olarak tamamlanmis olsada, biten
prototip hic bir catisma görmeden Amerikalilarca ele gecirilmistir. Ele gecirilen tankin sonraki akibetiyle ilgili kesin
bilgiler ne yazik ki yok. Burda iki teori var; ilki Amerikaya
gönderilen araci tasiyan geminin kötü hava sartlari nedeniyle battigi. Ikinci ve gercege daha yakin olani ise, test
objesi olarak kullanildiktan sonra, Kore savasi sirasinda
hurda metal olarak parcalandigi.
Model olarak ikinci dünya savasi Japon araclarini sunan
farkli firmalar var. En genis secenekse Japon üretici FineMolds da. Chi-Ri nin ilk plastik injection modeli de yine
FineMolds´dan geldi. Lakin kisa süre sonra ayni kiti Tamiya da kutulayarak (icerige metal namlular da ekleyerek)
satisa cikardi. Eger bulabilirseniz, daha zengin icerik ve
biraz daha uygun fiyati olan Tamiya kitini kullanmanizi
öneririm. Benim burda yapacagim FineMolds kutulu olan.
Kit, son teknoloji ile kaliplanmis ve sorunsuz görünüyor.
Egzos ve bazi kücük detaylar icin kücük boy bir PE plaka ve
oldukca iddiali paletler ilk dikkat cekenler.
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Modelin montaji alt gövde ve ic kisma gelen bazi basit parcalarla basliyor (img 1) ve yol tekerleri ile devam
ediyor (img 2). Güzel kaliplanmis tekerleri ve süspansiyon mekanizmasini hareketli yapabilmek ne yazik ki
mümkün degil. Montajda, alt ve üst
gövdeyi birlestirdikten sonra (img 3),
sira paletlere geldi. Birbiri icine oturtup ilerleyen iki farkli palet parcasi
var (img 4). Dikkat ederek ve fazla yapistirici kullanmadan, biraz da sabirla
toplanan paletler tamamlandiginda
tamamen hareketli olabiliyor (img 5).
Acikca söylemeliyim ki, bugüne kadar
yaptigim modeller icinde, kutu icerigi
olarak sundugu paletleri en iyi olan
kit bu. Paletleri toplamak biraz zaman
alsa da, sorunsuz ve bir sekilde de
zevkli gecen bir sürec.
Paletleri modele taktiktan sonra, kuleyi olusturan esas parcalari da topladim ve tankin genel görünümü ortaya
cikti (img 6). Bundan sonraki asamada
sira kücük detaylara geldi. PE olarak
verilen egzos koruma izgarasini düzgün ve dogru katlayabilmek icin kutu
icinde özel bir parca var. Sorunsuz
katlanan izgarayi bu asamada gecici
olarak modele monte etmeyi önerebilirim. Bu sayede, izgara boyama
asamasinda cikarilarak egzosa daha
kolay ulasilabilir. Kuleye ve kite iliskin
dikkat cekecek bir nokta, kupoladaki
birlesme yerinin macunlanmaya ihtiyaci olmasi. Aracin arka kismi genel
olarak oldukca bos. Bu kisma gelen
sadece cekme halati var. Bunun icin
iki secenek sunmus FineMolds. Ya hic
halat olmayacak, yada pek iyi detaylari olmayan plastik parca kullanilacak.
Bu parcayi keserek, elimdeki uygun
kalinliktaki bakir halat tellerinden birisine kullandim. Kücük metal parcalarla da halati tutan kapaklari yaptim.
Bunlar, modele ekstradan ekledigim
tek seyler oldu.

5

6
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Modelin kule kisimlarinda yüzeye dökme metal görünümü verilmis. Lakin oldukca genis olan alt gövde yan duvarlarindaki plastik cok pürüzsüz. Bu kisimlara da metal görünümü verebilmek icin, inceltilmis Mr. Surfacer 500´ü dik firca darbeleriyle uyguladim. Kuledeki görünümü de daha belirgin hale getirebilmek icin ayni islemi buralarda da tekrarladim.
Model artik boyama asmasina hazir. (img 7-8)

7

8

9
Boyama asamasina gecmeden önce tüm modele Revell 47 yi astar olarak püskürttüm. Bu sayede farkli renklerdeki yüzeyler boyama öncesi tek ve homojen bir renk oldu. (img 9)
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Boyamaya baslamadan bir karar vermek gerekiyor. Yapilan arac, asla tam
olarak bitirilmemis ve catismada bulunmamis. Orjinal araca ait bulunan
bir kac fotografta ise farkli renkler görünüyor. Özellikle Amerikalilarca ele
gecirildikten sonra cekilen fotograflarda aracin üstüne birseyler yazildigi
görülmekte. Bu noktada verilecek karar, modelin gercekte olduguna yakin
bir sekilde mi boyanacagi yoksa „what
if“ yolundan mi gidilecegi? Benim tercihim ikinci secenekten yana oldu. Tamamlanmis ve dönemin IJA araclarina
göre boyanmis ve cephede cok uzun
sure kalmamis bir model yapmak istedim. Bu durumda kullanilacak renkler
ve boyama semasi IJA´nin gec dönem
araclarindaki gibi olmali. Söz konusu
renklerin modelcilik anlaminda uygulamasi oldukca genis bir yelpazede.
Cogu modelcinin tercih ettigi renkler,
dönemin alman araclarinin üc renkli
kamuflajlarin benziyor (Gec dönem
IJA Araclari icin). Detayli bir arastirma, Japonlarin kullandigi renklerin
daha farkli ve spesfik oldugu yönünde
bir gercegi ortaya cikariyor. Mr.Hobby
firmasinin özel olarak WW2 japon
tanklari icin cikardigi iki set var. Setlerden birisi erken dönem digeri gec
dönem araclar icin düsünülmüs (CS
604 and CS 603). Kitin boyama klavuzu da bu renkleri tavsiye ediyor. Japon
araclarinda uzmanlasan modelcilerin
görüsüne göre renkler biraz koyu olsalarda, piyasada hazir boya olarak
bulunan en iyi secenekler. Benim tercihim de bu setlerden CS 603´ü kullanmak oldu.
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Boyamaya, kullanilacak renklerin en
acigiyla basladim ve sonrasinda kamuflajin diger renklerini serbest el ile
uyguladim (img 10).

Eskitmeye filtrelemelerle basladim.
Oldukca inceltilmis koyu kahverengi
tonlarinda yagli boyalarla bir kac kat
filtreleme yaptim. (Img 13-14)

Enamel olan boyalari Mr.Hobby´nin
kendi tineri ile incelttim. Sorunsuz
ve son derece rahat uygulanabilen
kaliteli boyalar olduklarini söylemeliyim. Sectigim profile göre cok az
dekal uygulamasi gerekti, bunlarin
gelecegi yere öncesinde ve sonrasinda parlak vernik püskürterek dekalleri yapistirdim. Montaj asamasinda,
egzos koruma izgarasini gecici olarak
yapistirmistim. Bu asamada, izgarayi
cikarip, egzosu boyadim. Ilk olarak
Revell 83 ü, inceltmeden dik darbelerle plastige sürdüm, bu boya daha
tam kurumadan, degisik renklerdeki
pas pigmentleriyle farkli noktalara
dokundum. Inceltilmemis enamel
boya ile egzos üstünde yüzey olustu,
farkli pigmentlerle de gercegine yakin
bir görünüm (img 11).

Primerden sonra cikardigim paletleri,
kahverengi-siyah karsimi bir boya ile
boyayip, degisik renklerdeki pigmentleri kuru olarak uygulayip hafifce eskittim. Son olarak da yere temas eden
yüzeylerine Graffiti kalemiyle metalik
görünüm verdim (img 15)

10

ve sonrasinda modele monte ettim.
Yapmak istedigim arac cok agir kosullara maruz kalmamis göreceli olarak
temiz bir arac oldugu icin, eskitme
asamalarini fazla abartmak istemedim. Bu uygulamalara cok daha uygun
olan Japon tanklari var, lakin burdaki
örnek, aslen sadece prototip olarak
yapilmis. Tabi bu durum modelcinin
zevkine bagli. Aracin camurluk ve gövde köselerine siyah-kahverengi karismi bir boya ve sünger yardimiyla hafif
dökülmeler yaptim. (img 16)

Sonrasinda yol tekerlerinin kaucuk kisimlarini ve arac üstündeki diger aletlerin boyamasini firca ile yaptim ve
tüm modele Vallejo Matt vernik püskürterek bu asamaya kadar yaptiklarimi koruma altina aldim. (img 12)

11
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AK Interactive ürünlerinden Dust Effects ve Earth effects kullanarak dikey
yüzeylere cesitli akintilar yaptim. Ince
bir firca ile siseden ciktigi gibi sürdügüm boyalari, White spiritle nemlendirilmis bir firca ile yukaridan asagiya
hafifi darbelerle silik hale getirdim.
Alt gövde yanlkari ve yürür aksamda
pigmentler kullandim. Toprak ve camur renklerinde az miktarda pigmenti tekerlere rastgele serpistirdikten
sonra fixer ile sabitledim. Kimi tekerlere wet ve oil effects ürünleri sürerek
yag akintilari yapmaya calistim. Son
olarak aracin arka alt kisimlarina koyu
renkli AK interactive boyalarindan
(Fresh Mud, Dark Mud) püskürterek
(boyalara batirilip, fazlaligi alinmis
orta boy fircayi modele yaklasitirip,
airbrushla hava üfleterek) modeli tamamladim.
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Pekcok kisi tarafindan Japon Tiger´i diye adlandirilan Chi-Ri´nin oldukca güzel ve yaparken modelciye zevk veren kitini
dönemin araclarini seven tüm modelcilere tavsiye edebilirim. Sorunsuz montaji, kaliteli paletleri ve yeterli detay seviyesi ile her seviyedeki modelciye hitap eden bir model. Keske biraz da ucuz olsa…

16
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İkinci Dünya Savaşı’nın şöhretli ve tanınan uçaklarından biri de şüphesiz ki F-4U serisi donanma uçaklarıdır.
“Corsair”, yani “Korsan, fırsatçı yağmacı denizci” takma
adına sahip olan bu uçaklar martı kanatları, gövdelerine
kıyasla devasa duran pervaneleri ve cafcaflı renkleriyle
pek çok havacılık meraklısını ve modelciyi cezbetmektedir.
F-4U (hep böyle yazıyorum zira “Phantom” olarak bildiğimiz F-4 serisiyle karışması muhtemel) uçaklarının
daha tasarım aşamasından başlayan ilginç bir tarihçesi
var. Uçağın ayırt edici özellikleri olan açılı duran martı
kanatlar ve büyük pervane de yine bu tasarım macerasının sonuçları. Amerikan Donanması Havacılık Şubesi,
1938 yılında var olan mevcut teknolojinin sınırlarının
sonuna kadar ve hatta daha da fazla zorlanmasını ve
böylelikle donanma için karşısına çıkan her düşman uçağına çerez muamelesi yapacak bir avcı uçağı üretilmesini istemiş. “Zor işi zaten yaparız, imkansız azıcık zaman
alır” felsefesiyle hareket eden Vought firması bu talep
doğrultusunda çalışmalara başlamış ve mevcut en güçlü
motoru mümkün olacak en kısa ve hafif gövdeyle birleştirerek rakiplerini manevra ve hız bakımından kolaylıkla
alt edecek bir uçak tasarlamaya girişmiş.
Teoride güzel olan fikirlerin pratikte bir sürü soruna yol
açması, F-4U tasarımında da kendini göstermiş. Birkaç
motor üzerinde çalışıldıktan sonra zamanının en güçlü
motoru olan Pratt-Whitney Double Wasp motoru seçil-

miş. Ancak tek sorun, 1.850 beygircik(!) güç üreten bu motorun ürettiği gücü verimli kullanabilmek için oldukça büyük bir
pervane gerektirmesiymiş. Bunu sağlayacak pervane olarak
Hamilton Standard Hydromatic pervane seçilmiş. Ancak bu
da 4 metre çapa sahip pervane takılacak uçağın bu pervaneyi
yere sürtmeden nasıl inip kalkacağı sorununu yaratmış. Öte
yandan uçak gemisi inişleri için sağlam ve kısa iniş takımları
gerekirken 4 metrelik pervaneyi kullanmak için iniş takımlarının uzatılmasının gerekmesi bir ikilem doğurmuş. Mühendisler ya iniş takımlarını uzatıp uçak gemisi kullanımını iptal
etmek, ya da pervaneyi küçültüp uçağın motor gücünü azaltmak zorunda kalmışlar. “Daha fazlasını iste” diyen mühendisler, olaya farklı bir açıdan yaklaşıp hem iniş takımını kısa hem
de pervaneyi uzun tutmak için kanat şeklini değiştirmeye karar vermişler. Böylelikle iniş takımları hizasında yere yakınlaşan V şeklindeki martı kanat ortaya çıkmış ve 4 metrelik Hamilton pervaneler korunmuş.
Tüm bu tasarım macerasına rağmen, başka bir sorun

www.plasticbattle.com

Donanma’nın F-4U Corsair’in uçak
gemisinde kullanımını yasaklamasına neden olmuş. Oldukça büyük olan
Double Wasp motorunu dengeli takabilmek için uzatılan uçağın burun kısmı, iniş ve kalkışlarda pilotun önünü
neredeyse hiç görememesine sebep
oluyormuş. Ek olarak motordaki yağ
kaçaklarının gövde üstünden kanopiye sıçraması pilotu iyice körleştiriyormuş. Aşırı güçlü motorun düşük güçte
kullanımı uçakta ciddi dengesizlik yaratması, uçak gemisine zaten körlemesine inen pilotların ciddi anlamda
kazalar geçirmesine ve hem pilotun
hem de uçağın kırıma uğramasına yol
açabiliyormuş. Verilen kayıplar sebebiyle “Çaylak Öldüren / Ensign Killer”
ismiyle anılmaya başlanan F-4U acilen
uçak gemilerinden çekilmiş ve sadece
karadaki üslerde kullanılmak üzere
Deniz Piyadelerine verilmiş. Uçak inişkalkış sorunlarına rağmen kendinden
beklenenin ötesinde sonuçlar vermiş.
Başarılı olan uçak müttefiklere de verildikten sonra büyük sorunlara korsan ve kolay çözümler bulan İngilizler,
büyük potansiyel vadeden F-4Uları
uçak gemilerinde verimli kullanabilmek için kafa yormaya başlamış.
Kanopiye sıçrayan yağları engellemek için tedbirler alınmış ve uçak
gemilerine doğrudan iniş yerine hafif
dönerek inmek için bir yöntem geliştirilmiş. Böylelikle son ana kadar ineceği noktayı görebilen pilotlar rahatça
iniş-kalkış yapabilmeye başlamışlar ve
1944 yılında Amerikan Donanması da
uçakları uçak gemilerinde tekrar kullanmaya başlamış. Tarihçiler iyi ki de
yapmışlar diyor, zira uçaklar Japonlara karşı önemli başarılar elde etmiş.
Öyle ki, kanatlardaki hava alıkları belli
durumlarda ıslığa benzer bir ses çıkarttığı için Japonlar uçağa “Islık Çalan
Ölüm / Whistling Death” diyorlarmış.

F-4U5 ise bu meşhur korsan uçağın sonuncu üretim serilerinden. En büyük
farklarından birisi daha büyük ve güçlü olan Pratt-Whitney R-2800-32W motorunu kullanması. Büyüyen motoru tıkıştırmak için burun kısmı uzatılmak zorunda kalmış ve uçağın daha kararlı uçabilmesi için burnu aşağı doğru 2 derece
indirilmiş. Ek olarak yüksek süratlerde uçarken yıpranıp şeklini kaybeden kumaş yüzeylerin tamamı alüminyum ile değiştirilmiş ve böylelikle hız ve kontrol
kayıpları engellenmiş. Ayrıca önceki modellere göre kokpitte pilotun hayatını
kolaylaştıracak geliştirmeler yapılmış (ne yazık ki sıkça talep edilen sarışın hostesleri geliştirme programına dahil etmemişler). Tüm bunlar neticesinde F-4U5
Corsair 13.000 metreyi aşan yüksekliklerde bile verimli olarak görev yapabilir
hale gelmiş.
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Hasegawa / Revell F-4U5
Yapacağım kit, Revell’in artık klasikleşen “şapkadan başka bir firmaya
ait tavşan çıkartma” numarası. Bu
sefer tavşan Hasegawa firmasından.
Kit, ben henüz pek uçaklara ilgi duymazken Tayyareperver Modelci Fırkasının beni gaza getirmek için hazırladığı teşvik primlerinin bir parçası
olarak hediye geldi. Bir süre dolapta
unutulduktan sonra 2011 senesinde
fena hale uçaklara sarmam neticesinde stoklar içinde tekrar fark edildi
ve Aeroscale’de Corsair Ortak Yapım
Projesi çerçevesinde tezgaha alındı.
Kitle söylenebilecek şeyler, Revell’in
tekrar koyu laciverte bastığı parçaların temiz ve çapaksız olması ve genel
birleşiminin gayet güzel olması. Tek
üzücü nokta, verilen güdümsüz roketlerin çok saçma kuyruk-gövde birleşimlerine ve acayip kalıp itici izlerine
sahip olması sebebiyle pek kullanılır
olmaması. Bu roketler alüminyum
olarak boyanıyor ve çok can sıkıcı tesviye aşamasından sonra en ufak bir
hatanın ortaya çıkacak olması insanın
şevkini kırıyor. Ben çözümü bunları
tümden bir köşeye kaldırıp unutmakta buldum. Bir sürü resin seçenek olduğundan paraya kıyılıp bu seçenekler kullanılabilir.
Modelin yapımına klasik olarak kokpit
aşamasından girişecektim ki kurtlandım. O sıralar Ultracast’ın envanterini
yağmalıyordum ve gaza gelip koltuk
ve teker siparişi de verdim. Kitin içinden çıkan koltuk form olarak doğru
görünüyor ve istenirse kullanılabilir,
ancak Ultracast’ın koltuğu daha ince
ve çok daha güzel detaylı. Takılacağı
yere biraz sıkışmakla birlikte dikkatlice yerleştirirseniz neredeyse yapıştırıcı kullanmadan tutunup oturuyor.
Koltuğu yerleştirdikten sonra kokpiti
boyadım. F-4U5’i erken dönem modellerden ayıran özelliklerden biri de

kokpit rengi. Erken dönemlerde kokpitte Çinko-Kromat yeşili hakimken,
geç dönem F-4U4 ve F-4U5lerde kokpitin dışarıdan görülen yerlerinde genelde siyah renk kullanılmış. Taban ve
yandaki göstergelerin dışarıdan görünmeyecek bölümleri çinko-kromat
kalırken koltuğun arka tarafı siyah
olacak. Boyandıktan sonra da Ultracast koltuğun parasını nasıl hak ettiği
görülebiliyor.
Kokpit bittikten sonra gövdeyi birleştirip kapattım. Kokpiti yerine yerleştirirken bir hata yapmadıysanız gövde
birleşimi gayet iyi. Gövde birleşiminde kuyrukta bir enayilik dikkat çekebilir, bir şekilde çarpık duruyor ve iki
taraftan hizalı değil. Merak etmeyin,
bu bir deformasyon değil. Motor aşırı güç ürettiği için kuyruk pervanenin
dönüş ekseninin tersine doğru şekillendirilmiş ve uçağın daha dengeli uçması amaçlanmış. Bu yüzden üstten
baktığınızda normal uçaklarda V veya
I harfi gibi durması gereken kuyruğun
bir tarafı daha tombul ve genişken diğer tarafı düz, D harfi gibi duruyor.
Gövde birleşiminden sonra motoru
boyayıp hazırladım. Sonradan ateşleme kablolarını üşenip yapmadığıma pişman oldum, zira bitmiş uçakta
motor dışarıdan görülüyor. Motorun
detayları güzel verilmiş. Tüm motoru
mat siyah boyadıktan sonra metalik
kuru fırçalama yaparak pistonların
detaylarını ortaya çıkarttım. “Engine
Gray”, yani motor grisi boyanacak
parçaları da çok yakın bir renk olan
“Neutral Gray” (Etliye sütlüye karışmaz gri) ile boyayıp koyu renkle yıkama yaptım. Son olarak burun parçasını dikkatlice dışarıdan oturttum. En
dikkat etmeniz gereken noktalardan
biri burası, düzgün oturtmazsanız
çarpılabiliyor ve içerdeki hava girişinin motorla düzgün oturması lazım.
Burnun aynı zamanda -2 derecede
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olacağını, yani gövde ekseninde değil de önü çok hafif yere
bakacak şekilde konumlanacağını unutmayın. Kanopiyi de
takıp maskeledikten sonra uçak boyaya hazır hale geldi.
F-4U5 söz konusu olduğu zaman sınırsız boyama seçeneğiniz var: koyu lacivert, koyu lacivert ve daha çok koyu lacivert! Aynen Henry Ford’a ithaf edilen “Siyah olduğu sürece
her renk araba üretirim” lafı gibi, bu geç dönem Corsair için
de geçerli tek renk koyu lacivert. Bunun sebebi, 1950ler ve
Kore Savaşı ile Amerikan Donanmasının lojistik kolaylık arayışına girmesi. Uçak bakımı için taşınacak malzemeyi azaltmak için bu dönem uçakların tamamı parlak koyu laciverte
boyanıyormuş. Hatta diğer uçaklarda metalik renkler, astar
renkleri, vs görmeye alıştığımız iniş takımı dikmeleri, kapak içleri, iniş takımı yuvaları gibi tüm yüzeyler bile bu
renkle boyanıp geçiliyormuş. Böylelikle malzeme olarak
sadece üç-dört renk bulundurularak tamir-bakım işleri
kolaylaştırılıyormuş. Bunun tek istisnası, filoların bazılarının taşıdığı ayırt-etme amacı taşıyan kırmızı, beyaz veya
sarı boyalı bölümler. Bana kit geldiğinde içinde Kore Savaşında yer saldırı görevlerine çıkan Corsairler ile ilgili bir
çıkartma seti de vardı ve kitten çıkan kanat radarı kullanılabiliyordu. Ancak oradaki profillerin dümdüz lacivert
olması sebebiyle ben kutu kapağındaki sarı işaretli uçağı

Boya aşaması tamamlanınca Tamiya X-22 parlak vernik atarak Revell’in ıslak çıkartmalarını kullandım. Revell bence
çıkartma açısından ilginç bir firma. Bazı kitlerindekiler inanılmaz güzel yerlerine yerleşirken bazılarında saç baş yolduruyor. Şansıma bu kitin çıkartmaları da hiç naz etmeden yerlerine geçtiler. Biraz Microsol-Microset ile de ıslatınca
bu aşamayı da sorunsuz atlattım. Pek fazla çıkartması yok, ancak her flapta ikişer adet bulunan “Basma Lan!” uyarı
yazılarını yaparken insanın içi geçebiliyor. Altı tane flap üstüne gövdenin bazı yerlerine de basılmadığını belirtmeden
geçmiyorum, kolay gelsin.
Son olarak pervane, Ultracast tekerler ve kitte ayrı verilen flapları takarak uçağı ayağa kaldırdım. Flap içlerinin ve iniş
takımı kapaklarının etrafının kırmızı boyanması her uçakta uygulanmayan bir durum. Ben biraz daha renk katsın diye
renkli yaptım. Eğer gerçeğe süper uygun yapmak istiyorsanız ilgili uçak ve filoyla ilgili daha detaylı araştırma yapın derim. Ben “olmamış” maketler yapmayı sevdiğim için açıkçası çok zorlamadım bünyemi.
Son aşamada uçağa antenin ve iniş kancasını taktım. Lacivert boyada koyu renkli yıkama görülmeyeceği ve deniz üzerinde uçan uçaklarda genelde tuz sebebiyle beya leke ve birikmelerin olduğunu düşünerek Ultramarine mavi rengine beyaz katarak panel aralarını bu renkle yıkayıp belirginleştirdim. Sağda solda ufak dökülmeler, uçuş yönünde bazı
akıntı izleri ve olmazsa olmaz bağrı yanık egzoz isi yaparak uçağı sonlandırdım. Özellikle erken dönem Corsairlerde çok
acayip aşınmalar, dökülmeler, vs olabiliyor. Ancak benim yaptığım geç dönem uçak çok ağır koşullarda uzun süre uçuş
yapmadığı ve uçak gemisinde düzenli bakım göreceği için abartmadım. Neticede sahilde kum-toz-güneş yiyen bir uçak
yapmıyorum.
Eh, lafı çok uzattım, artık bitireyim. Corsair seviyorsanız, lacivert cayır cayır donanma uçağı yapmak istiyorsanız
Hasegawa’nın bu kiti güzel bir seçenek. Ek olarak içinden çıkan radarıyla gerekli çıkartmaları temin ederek simsiyah
gece avcısı da yapabilirsiniz. Benim severek yaptığım, güzel birleşen ve keyifli bir maket oldu. Dolaptaki onca kahveliyeşilli-grili uçak ve tankın arasında da spor araba gibi durduğu için hanım da kendisini pek seviyor. Sizi bilmem ama ben
yalnız kalmasın diye bir iki sene içinde yanına bir lacivert Hellcat çekmeyi de düşünüyorum, hayırlısı.

yapmayı tercih ettim. Revell kutusundan çıkan diğer seçenek de benim sarı yaptığım yerlerin kırmızı boyanmış halde
olanı, ancak kutudan çıkan çıkartma seçenekleri ne yazık ki
radar taşıyan bir Corsair yapmanıza izin vermiyor. Öte yandan kitten çıkan parçalar ve başka çıkartma setleriyle radar
taşıyan uçaklar ve hatta simsiyah boyalı kırmızı işaretler taşıyan gece avcıları yapabilirsiniz.
Boyamaya başlamadan astar atmaya karar verdim. Bunun
iki sebebi vardı, hem koyu lacivert plastik üzerine koyu lacivert boya atarsam zorlanacaktım, hem de sarı olan bölümleri doğrudan koyu lacivert üzerine düzgün boyamak
mümkün değildi. Sarıların altına beyaz atıp uğraşmaktansa,
bütün uçağa Mr Surfacer 1200 ile astar boya attım. Astar
kuruduktan sonra sarı olacak bölümleri boyayıp maskeledim. Ardından Gunze’den gerekli rengi bularak meşhur Donanma lacivertini de uçağa fıslattım. Genelde uçaklarda boyayı tonlayıp biraz yıpranmış yüzeyler yapmayı seviyorum.
Ancak bu lacivert nasıl bir renkse, üzerine attığım her türlü
boyayı tabiri caizse yuttu. Neredeyse siyah gibi ışık yansıtmadığı ve çok koyu olduğu için işin suyunu çıkartmadan
tonlama yapamadığımı fark ettim. Michael Rinaldi abi gibi
de rengi aşırı açıp bozmak da istemediğimden kurcalamayıp teslim bayrağı çektim.
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