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Bu sayının İçeriği
Tamiya BT-7
Sancar Buhur

„Yaz geldi, model sezonu kapandı“ diyenler vardır.. Neden kapansın ki? Eğlenmek için yapılan bir
hobinin zamanı, mevsimi mi olur? Evet yaz geldi ama bizim için kapanan birşey yok. Yine yeni bir
sayıyla karşınızdayız. Hem de bomba gibi bir sayı ile. Genellikle içerikte uçak ve zırhlı araç dengesini sağlamaya çalışıyoruz, lakin bu sayı daha cok AFV ağırlıklı. Birbirinden güzel modelleri görünce
kimsenin bundan şikayet edeceğini sanmıyorum. Kimbilir, ileride Uçak modelleri ağırlıklı sayılarla
da karşınızda olabiliriz..
Bu sayı, Sancar Buhur´un Rus Güzeli BT-7 si ile başlıyor.. Sancar´ın yetenekleri ve işçiliğiyle bu mükemmel Tamiya kitini daha da mükemmel hale getirdiğini göreceksiniz. Ardından Ayhan Toplu´dan
MkIXe Spitfire.. Türk renkleri ve forslarıyla süslenen bu model pek cok kişiye ilham verecektir. Sherman dosyası devam ediyor. Ahmet Yazal´ın kaleminden İngiliz Shermanları olan Fireflylar üstüne
güzel bir yazı. Kahvenizi hazırlayın ve keyfini çıkarın.. Firefly´ı “Model” olarak da karşımızda. Emre
Efli-Ayhan Toplu ortak calışması olan bu güzel model de bu sayının en iyilerinden. Sayfalarımızda,
üretilen ilk ve tek paletli Mercedes Aracı da yer alıyor. Özgür Güner, Zvezda’nın Mercedes L4500
modeli ile karşınızda. Zafer Yılmaz´in 48 ölçekteki çalışması Focke Wulf FW190A7, bu sayının uçan
içeriklerinden. Mükemmel boyaması ve işçiliğiyle fark yaratan bir çalışma. Ve bu sayının “Best of
Show”´u.. Ahmet Yazal´ın kusursuz Tiger Modeli. Tiger modelleri klasiktir, lakin buna benzer örnekleri çok fazla göremezsiniz. Montajı, boyaması ve eskitmesi ile çok iyi bir model. Keyifle okuyacaksınız.
Yaz geldi, havalar ısındı diye model yapmayı bırakmayın. Biz bırakmayacağız.

Spitfire Mk.IXe
Ayhan Toplu

Sherman Firefly
M.Ahmet Yazal

Sherman Mk.Vc Firefly
Ayhan Toplu

Mercedes L-4500
Özgür Güner

Bol modelli günler

Focke Wolf 190 A-7
Zafer Yılmaz
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1/35 Tamiya BT-7 “Sancar Buhur”
Ba-64’ün ardından yeni bir Rus ile devam ediyorum. Uzun bir süre daha
Rus’lardan gideceğim. Bu seferki araç;
model yarışmasından ödül olarak kazandığım, Tamiya’nın yakın bir zamanda çıkarmış olduğu BT-7 kiti oldu.
Kit klasik Tamiya kalitesinde. Araç için
iki farklı kule opsiyonu verilmiş. İsterseniz kutu kapağında yer alan canlandırmadaki antenli kuleli veya normal
kuleli yapabiliyorsunuz. Kitin dekalleri
güzeller. İçerisinden iki adette figür
çıkıyor. Kit ödül kiti olunca ekstra bir
özen ile yapmak gerekliydi. En azından
benim için. :)
Kitin montajını kısa bir süre içinde bitirebiliyorsunuz. Model yeni olduğu için
Tamiya motor ızgaralarını asit indirme
olarak eklemeyi unutmamış. Izgaraların formunu vermek normalde uğraştırabilirdi. Fakat Tamiya modelci dostu
olduğunu bir kez daha göstererek ızgaralara düzgün şeklini verebilmek için
ekstra bir aparatta eklemiş çerçeveye.
Bunu kullanıp asit indirmeye uygun
şeklini veriyorsunuz.
Gövde ve kule montajından sonra paletlerin montajına geçtim. Bazı tanklarda
“lower hull” diye tabir edilen alt kısım
yol tekerleri tarafından kapatıldığından
görünmezler. Fakat bu tankta alt kısım
yüksek ve tekerlerin aralarının açık olmasından dolayı rahatlıkla görülebiliyordu. Bu kısımlara boyadıktan sonra
çamur, akıntı vs. yaparım diyerek paletlerin dizimine başladım. Adetim olduğu üzere paletleri araca yapıştırarak
değil, daha sonra eklenebilecek şekilde
montajına başladım. Paletlerin dişlilere
gelen kısımları bakla, tekerlere denk
gelen kısımları uzun parçalar halinde
verilmişlerdi. Modellerimi yaparken her
zaman gerçek araçların fotolarını referans alırım. BT-7 için bulduğum referansları incelerken, Tamiya’nın kılavuzunda verdiği sayıda dizdiğim paletlerin
gerçek araçtaki paletlere göre biraz bol
kaldığını fark ettim. Sağ ve sol taraftan
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bakla paletlerde ufak kısaltmalar yaparak paletlerde istediğim gerginliği sağlamış oldum. Eğer uğraşmam
derseniz daha düzgün paletler için
aftermarket ürün(ler) mevcut.
Tüm montajın bitmesinden sonra hem
boyanın tutunmasını kolaylaştırmak
hem de olası montaj hatalarımı görebilmek için modele selülozik tiner ile
incelttiğim Mr. Surfacer 1000 attım.
Genel bir kontrolden sonra boya için
onayı alan model uygun renkte yeşilini beklemeye başladı.
Yaptığım Rus araçlarında farklı tonlarda yeşilleri denemeye özen gösteriyorum. Elimdeki Tamiya ve Mr.
Hobby marka yeşilleri önüme dizerek
içlerinden gözüme hoş gelenlerden
birkaçını seçip boyamaya başladım.
Modeli başlangıçta yeşil olarak bitirmeyi planlıyordum. Bu yüzden koyu
yeşil tonlar alt kısımlarda, açık tonlar
üst kısımlarda olacak şekilde hafif bir
renk modülasyonu ile modelin temel
boyasını bitirdim. İnternette ve keyifle takip ettiğim plasticbattle.com
sitesinde daha önceden gördüğüm
örnekler yeşil olunca farklı bir şey yapayım diyerek modeli kış kamuflajına
çevirmeye karar verdim.

Bu yüzden koyu yeşil tonlar alt kısımlarda, açık tonlar üst kısımlarda
olacak şekilde hafif bir renk modülasyonu ile modelin temel boyasını
bitirdim.

Bazı modelciler yaptıkları maketleri
temiz bırakmayı sevebilirler. Ben ise
modellerimi aşırıya kaçmadan olabildiğince eskimiş ve kirlenmiş olarak
bitirmeyi seviyorum. Özellikle yaptığım araçlar Rus ise kesinlikle eskimiş ve kirli bitiyorlar.

bancama bu kez Tamiya beyazı alarak kamuflaj olmasını istediğim yerlere bölgesel olarak uyguladım. Birkaç dakika
boyanın kurumasını bekledikten sonra su ile nemlendirdiğim sert uçlu yağlı boya fırçası ile boyayı dökmeye başladım.
Burada dikkat edilmesi gereken boyayı ne kadar dökmek istediğiniz. Eğer boya az dökülsün dersiniz kamuflaj boyasını
birkaç kat üst üste atıp fırçanızı daha az nemlendirmeniz gerekli. Eğer çok boya daha çok dökülsün derseniz boyanızı
daha ince kat olarak atıp, fırçanızı biraz daha sulu tutmanız gerekli. Uygulama sırasında nazik olun sonu hüsran olmasın..

Modelin kış kamuflajının yoğun bir
şekilde dökülmüş olmasını istiyordum. Nasıl yaparım diye düşünürken,
daha önceden denediğim ve sonuçlarından memnun kaldığım saç spreyi
yöntemini uygulamaya karar verdim.
Hava tabancama aldığım saç spreyini
modelin üstüne düşük basınçta püskürttüm. Sprey kuruduktan sonra ta-
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Kış kamuflajını istediğim şekilde bitirdikten sonra
modele kontrast katması amacıyla farlarını ve kornasını siyaha boyadım. Tekerlerin kauçuk kısımları, gövde üstündeki ahşap kısım ve egzosların boyanması ile
model eskitmeye hazır hale gelmişti.
Kafamdaki modelde dekal yoktu o yüzden vernik aşamasını es geçerek eskitmesine başladım. Yürür aksam için elimdeki talaş tozu ve yağlı boyaları karıştırarak çamur görüntüsünü verecek karışımı hazırladım.
Bu karışımın modele tutunmasını sağlamak amacıyla
içine bir miktar Mr. Surfacer ekledim. Karışımı alt
gövdeye ve tekerlere uygulayarak çamur görüntüsünü verdim. Aklımda hep kurumuş dökülmüş, çok azı
kalmış bir çamur görüntüsü vardı. Bu sebeple çamur
aşamasında kontrolü elden bırakmadım. Farklı renklerde tonlama yaparak çamurdaki monoton görüntüyü
kırdım. Daha sonra eldeki yağlı boyalar ile akıntılar,
sızıntılar yaptım. Gene eldeki uygun akrilikler ve yağlı
boyalar ile modelin üst kısmına boya dökülmeleri, kir,
yakıt akıntıları vs görüntüsünü verip egzoslarını eskittim. Paletlerini dışarıda boyayıp gövde ile uyumlu
şekilde eskittikten sonra modele yapıştırdım.

Model genel bir kontrolden sonra gözlerimden de
onayı alınca bitmiş modeller arasındaki yeri aldı. Bazı
modeller vardır elinize yapışır bir türlü istediğiniz gibi
olmaz, gazı kaçar bitmek bilmez. Bu model ise özellikle boya eskitme aşamasında resmen elimden aktı
gitti. Çok keyif aldığım bir model oldu.
Herkese iyi modeller…
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1/48 Hasegawa Spitfire Mk.IXe “Ayhan Toplu”
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 Mk.1a 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 İngiliz 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 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
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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.

Yapımına, kokpitten başladım. Aftermarket olarak kullandığım parçalar
sadece Eduard’ ın renkli kemeri ve
Ultracast marka kaçış kapağı oldu.
Kitin kaçış kapağını ilgili yerden kesip
bu parçayı açık olarak yapabiliyorsunuz. Parçanın resin olmasından dolayı et kalınlığı ölçek etkisini tam olarak
veriyor. Kokpit içi rengi olarak Gunze’
nin setinden çıkan yeşili kullandım.
Zor bir yeşil değil aslında, evde göz
kararı sarı ve yeşili karıştırarak yapabilirsiniz. (Foto 1)

1
Siz de piyasadaki Revell/Hasegawa
Mk.IXc kitini E modele değiştirerek
Türk Hava kuvvetlerine ait bir Spitfire
yapmak isterseniz yapmanız gereken
belli başlı birkaç değişiklik var. Bunlardan ilki ve en önemlisi C’ ye ait top
kapaklarını Ultracast’ ın #48092 nolu
setiyle değiştirmeniz olacak. Bu set
modelinizi E tip top kapaklarına kavuşturuyor. Elbette değişiklik bununla
bitmiyor, daha sonra kitten de çıkan
E tipi namluları yerleştirmeniz gerekiyor. Burada kılavuza azami dikkat
etmeniz gerekiyor, çünkü kılavuz sizi
C model yapmaya yöneltmeye hazır. :)
(Foto 2)

2

Yapılacak son değişiklik C tipi uzak
kanat MG’ lerinin panel kapaklarını ve
mermi tahliye deliklerini iptal etmek
olacak. Bu değişiklikten panel kapaklarının yüksekliğini azaltma işlemini
zaten RAF olarak bitirebileceğiniz C
modeli için de yapmanız gerekmekte.
Hasegawa burada bu kapakları oldukça abartılı bir yükseklikle vermiş.
(Foto 3)
Bu panelleri yok ettikten sonra çizgilerin tekrar açılması gerekiyor.
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Dekal olarak, geçen güncellememizde incelemesi de bulunan Hobbytime’ ın Fw-190/
Spitfire dekallerini kullandım. Microscale
tarafından basılan dekaller, incelik ve dekal
solusyonlarına iyi cevap vermeleriyle olukça
iyiler. Tavsiye edilir. :)

4
Modelin montajı benim açımdan sorunlu geçti. Yukarıda
saydığım değişiklerin de getirdiği ekstra tesviye işlemlerine bir de kitten kaynaklanan sorunlar ekledin. İki parçadan oluşan filtrenin, hem bu parçaların birleşmesi ile alakalı hem de ana gövdeye bağlantısında sıkıntılar mevcut.
İki parçayı birbirine yapıştırırken ilk sorun, eğer normal
birleşme izini takip ederseniz oluşabilecek boşluk. Bunu
araya stiren parça ekleyerek çözdüm. Araya yerleştirdiğim
bu parça sayesinde gövde ile birleşmesinde oluşabilecek
kot farkının da önüne geçmiş oldum.

birleşme izi var. Burada da ilk yaptığım parçaları birbirine
alıştırıp, kalınca macun yığmak oldu. Daha sonra burayı
yontarak olması gereken şekli vermeye çalıştım.
Tüm bu aşamalardan sonra modelim astar ve boyaya hazır hale gelmişti.
Burada fotoğrafa bakarak konuşursak, Quickboost egzozlar, RB Model E tipi top namuları, Ultracast E tipi top
panelleri ve yine Ultracast resin kaçış kapağı görülebilmekte. (Foto 4)

Diğer bir sıkıntı ise filtrenin uzayan parçasının alt gövdeye
basan kısmı. Bu kısımda, çeşitli panel kapakları, perçinler
ve detaylar mevcut. Tüm bunlar burada tesviye anlamında
çalışmanızı oldukça zorluyor.
Bunu aştıktan sonra asıl karşılaşma motor kaportasında
sizi bekliyor. Burada hem ciddi bir yükseklik farkı hem de
Montaj tamamlandıktan sonra boyama aşamasına geçtim. Burada klasik İngiliz gündüz avcısı renklerini kullandım. Bu renkler Gunze’ de akrilik olarak bulunabilmekte.
Öngölgelemenin ardında ana rengi atıp daha sonra ana
rengi renklerini sarı ve beyaz ile açıp model üzerinde çeşitli tonlar yaratmaya çalıştım. Gövdedeki bant ise maskelemeyle yapıldı. Artık böyle yapmayanı dövüyorlar zaten. :) (Foto 5)
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Sherman Firefly Tankları “M.Ahmet Yazal”
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Sherman Firefly, özetle, İngilizlerin ellerindeki en
etkili topu ABD’den aldıkları Sherman kasasına
yerleştirmeleri ile ortaya çıkmış bir tanktır. İngilizlerin geleneksel orijinalliklerine uygun şekilde
toplarını atabildiği merminin çapı yerine, ağırlığıyla
sınıflandırmaları nedeniyle 17 pound’luk olarak adlandırılan bu top, savaşın zırh delici özellik bakımından en başarılı silahlarından biridir. Ancak, eldeki
en verimli tank kasasına, en etkili topun yerleştirilmesi mantıklı bir fikir olsa da, İngiliz Silahlanma
Bakanlığı’nın bu konuda ikna edilmesi öyle kolay
da olmamıştır. Firefly, biraz da bu işe gönül vermiş
ve kendi toplarının etkili menzili dışındaki Alman
tanklarıyla savaşma ve vurulma tecrübesine sahip
iki İngiliz subayın, Kraliyet Tank Alayından Binbaşı George Brighty ve Yarbay George Witheridge’in
inatları sayesinde ortaya çıkmıştır.
İngilizlerin savaş sırasında ürettikleri tankların pek
de başarılı olduğu söylenemez. Halbuki bugün dahi
zırhlı araçlarda en etkili olan zırhı üreten Chobham’daki atölyeler hiç de başarısız sayılamazdı. 17
ve 25 pound’luk topları da düşündüğümüzde, sorunun top tasarım ve üretiminde de olmadığı anlaşılıyor. Peki neydi sorun?
İngilizlerin çok başarılı şasiler ve toplar üretmelerine, çok başarılı ara çözüm araçlarda (örneğin Firefly) sergiledikleri mühendislik başarısına rağmen
savaş boyunca çok başarılı bir tank üretememelerinin temel sebebinin, tank tasarımı, top tasarımı
ve ele geçen düşman tanklarının incelenmesinin
birbirlerinden bağımsız yürütülmesi olduğu söylenebilir. İngiliz zırh üreticileri top teknolojisinde ve
zırhlı birlik harekatında meydana gelen değişimlerden haberdar değildir. Top üreticileri de üretilen
zırhlı araçların kapasitesinden.
Bu nedenle 1943 içinde hizmete girmesi beklenen
Challenger ve Cromwell tanklarında ciddi gecikmeler yaşanır ve ortaya çıkan ürün kimseyi tatmin
etmez. Tanklar için tasarlanmamış toplar nedeniyle
Challenger anlamsız derecede yüksek bir tarete ve
son dönem Alman silahlarının etkisi konusunda eksik bilgi nedeniyle de yetersiz zırh korumasına sahiptir. Büyük ümitlerle beklenen ve İngilizlerin Alman 75mm’lik topuna yakın bir performansa sahip
75mm’lik High Velocity topunu kullanması planlanan Cromwell ise taret yuvasının yetersiz genişliği
nedeniyle bu topu değil, yetersiz QF 75mm topunu
kullanmak zorunda kalır.
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Sonuçta Avrupa çıkarmasının planlandığı 1944 yılına yaklaşılırken, İngilizlerin elinde, Alman tanklarıyla ve özellikle
yeni nesil Pz IV’ler ile Panther ve Tiger tanklarıyla etkili mesafeden savaşabilecek ve bunların zırhlarını delebilecek bir
topa sahip tank yoktur.
Bu durum, nasılsa etkili toplu tanklar üretiliyor düşüncesiyle Sherman tanklarına 17 pound’luk top yerleştirilmesine
sıcak bakmayan Silahlanma Bakanlığı’nın, bu işe gönül veren iki İngiliz subayın hatırlı tanıdıklarını da araya sokmaları
sayesinde ikna edilebilmesini sağlar. Ancak bu karar sonucunda iş, Lulworth’deki Tankçılık Okulu’nda bir Sherman’a
17 pound’luk topu, tarete sığmayan geri tepme mekanizmasını sökerek yerleştiren bu amatör mühendislerin elinden alınmasına ve işin erbabına verilmesine yol açar. Topun
makul şekilde Sherman taretine yerleştirilmesi işine çözüm
bulan ise W.G.K. Kilbourn isimli bir Vickers Tank Tasarım
Bölümü mühendisidir.

www.plasticbattle.com

17 pound’luk top, yüksek namlu çıkış hızının ve attığı ağır
mermiye uygun büyük bir geri tepmeye sahiptir. Topun üzerinde ve altında bulunan iki geri tepme pistonu her atışta
top kundağının 40 inch (1 metre kadar) geri gitmesine izin
vermektedir. Bunların yarattığı yükseklik nedeniyle top alçak Sherman taretine sığmamakta, tarette bu geri tepme
mesafesi de bulunmamaktadır.
Kilbourn, ilk iş olarak mevcut geri tepme mekanizmasını
elden geçirmek yerine yeni bir mekanizma tasarlar. Geri
tepme pistonlarının boyunu kısaltır ve bunları Sherman’ın
geniş taret ön yüzünden yararlanacak şekilde topun yanlarına yerleştirir. İkinci olarak topu uzun mermilerin yüklenebilmesine olanak verecek şekilde 90 derece çevirir. Böylece
kundağın açık tarafı taretin sol tarafında oturan yükleyiciye
bakar. Üçüncü yaptığı ise bu büyük kundağının alt kısmını,
tarete daha iyi oturmasını sağlayacak şekilde yeniden tasarlamaktır. Bu toptaki en önemli değişikliktir ve bu nedenle
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Sherman’lara takılacak topların fabrikada ayrıca üretilmeleri gerekir. Bunun ardından geri tepme alanı yaratmak için taretin arkasında bulunan telsiz aparatı buradan
çıkartılır ve taretin dış arka tarafına kaynaklanan zırhlı bir
kutuya yerleştirilir. Bu kutu, aynı zamanda daha uzun olan
namlunun ağırlığını da dengeler.
Bu değişikliklerin ardından toptan ayrı ve kullanıma yönelik olarak yapılan değişiklikler ise, aradaki büyük top nedeniyle acil durumda taretin sağ üstünde bulunan kapaktan çıkışı zorlaşan yükleyici için taretin sol üstünde ilave
bir çıkış kapağı konması, sağ öndeki sürücü yardımcısı/
makineli tüfekçi yerinin ve makineli tüfeğin iptal edilmesi
ve bu alanın daha uzun ve ağır olan mühimmat için ilave depolama alanı olarak kullanılmasıdır. Bir de taret ön
yüzeyinde topu koruyan mantlet yeni topa uygun şekilde
yeniden tasarlanır ve standart mantletten 1,3 cm daha
kalındır.
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Bu değişikliklerle ortaya çıkan tankın testleri o kadar
başarılı olur ki, testlerin tamamlanmasının hemen
ardından 2.100 Sherman tankının 17 pound’luk topla
donatılması emri verilir. Hatta Başbakan Churchill,
bu programı o anda yürütülmekte olan yüzlerce silah
programı içinde birinci öncelikli olarak ilan eder.

bazı birliklerde her takımda iki Firefly olacak şekilde düzenlemeye geçilir. Şubat 1945 itibariyle birliklere teslim edilen Firefly
sayısı 2.000’i geçer. Mayıs ayında Almanya’nın teslim olmasıyla
üretim biter. Zira Japonlarla savaş devam etse de, Japon tanklarının Almanlarınki kadar etkili ve güçlü olmaması nedeniyle bu cephede bu tür silahlara ihtiyaç olmadığı değerlendirilir.
Savaşın sonu itibariyle üretilen toplam Firefly sayısı, kesin sayı
üzerinde tartışmalar olsa da 2.300 kadardır.

Bu değişiklikler, taret ön kısmının daha uygun olması nedeniyle ilk olarak M4A4 tanklarına uygulanır.
Daha sonraları M4 ve M4 Composite şasilerine de 17
pound’luk top takılır.

Firefly, Normandiya çıkarmasından Almanya’nın teslim olmasına kadar geçen sürede ve kuzeybatı Avrupa ile daha az sayıda
olarak da İtalya’da kullanılır. İngilizlerce üretilen en kuvvetli silah olan 17 pound’luk topu ve atabildiği zırh delici mühimmat,
teorik olarak Alman Panther, Tiger I ve hatta Tiger II toplarından
daha fazla zırh delici özelliğe sahiptir. Ancak zırhsız araçlara,
binalara ve piyadelere karşı aynı derecede etkili değildir. Atış sırasında namludan çıkan büyük alev ve yarattığı toz bulutu, mürettebatın atışın yörüngesini ve çoğu zaman hedefe vuruş anını
izlemesine mani olduğundan güvenlik zaafı yaratmaktadır.

İngiliz sisteminde ABD üretimi 75mm’lik top taşıyan
Sherman tankları şu şekilde isimlendirilir:
•
•
•
•
•
•

M4
M4 Composite Hull
M4A1
M4A2
M4A3
M4A4

Sherman I
Sherman I Hybrid
Sherman II
Sherman III
Sherman IV
Sherman V

Almanların bu tankların Panther ve Tiger I’lerin ön zırhlarını
bile delebildiğini öğrenmeleri üzerine çıkan çatışmalarda Alman tank ve tanksavarlarının öncelikli hedefi haline gelirler. Bu
nedenle kolay fark edilmelerini sağlayan uzun namlularını gizlemek için namlunun ucunun açık renkte boyanması yoluna gidilir. Ayrıca saldırılarda diğer Sherman’lar ilerlerken, Firefly’ların geride kalarak onlara ateş desteği sağlaması gibi taktikler
geliştirilir.

Aracın taşıdığı top 75mm’likten farklıysa bu tanımlamaların sonuna aracın taşıdığı topa göre ilave bir harf
eklenir. 76mm’lik top için “A”, 105mm’lik howitzer için
“B”, 17 pound’luk topun tanımlanması için de “C” harfi
kullanılır. Kısacası örneğin ilk üretilen M4A4 şasili Firefly’arın resmi adı, “Sherman VC”’dir. Firefly adı ise
savaşın sonlarında “Mayfly” adıyla birlikte kullanılsa
da daha çok savaş sonrasında kabul görmüş bir isimdir. Döneme ait resmi belgeler veya hatıralarda pek
rastlanmaz.

Sherman Firefly’ların talip oldukları en önemli başarılardan
birisi ise Michael Wittman’ın kullandığı 007 numaralı Tiger I’i
vurmaktır. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bu başarının kime ait olduğu hala tartışmalı da olsa, olayda Firefly
tanklarının da rol aldığı ve bazı Tiger I’leri vurduğu genel kabul
görmektedir.

Firefly’lar ilk savaş tecrübelerini Normandiya’da yaşarlar. 1944 Mayıs ayı sonuna kadar üretilebilen 342
aracın neredeyse tamamı Montgomery’nin 21 Ordu
Grubundaki birliklere dağıtılır. Dağıtımda dört tanklık
her tank takımında bir Firefly olması ilkesi benimsenir.
Bu sistem hem Sherman, hem de Cromwell kullanan
birliklerde uygulansa da, bir birlikte iki ayrı tipte tank
olmasının yarattığı ikmal ve yedek parça zorlukları nedeniyle Cromwell birliklerindeki Sherman Firefly’ların
yerine zaman içinde cepheye ulaşan Challenger tankları verilir. Churchill birliklerinde ise böyle bir uygulama olmaz ve bu birlikler gerektiğinde beraber hareket
ettikleri M10 veya M10 Achilles tank avcılarından destek alırlar.

Ben şahsen bir tankın başarısını sadece bir olaya bağlamanın
doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta, özel olarak tasarlanan tanklar devreye girene kadar geçici çözüm olması planlanan Firefly tanklarının savaşın sonunda hala cephede ve üretimde olduğu düşünüldüğünde, başarılı oldukları kendiliğinden
ortaya çıkıyor.

Haziran-Ağustos 1944 döneminde üretilen 550’den
fazla Firefly, cephedeki kaybı fazlasıyla karşılar, bu
sayede yeni birliklere de bu araçlardan verilebilir. Savaşın sonuna doğru tank kaybı azalıp, üretim artınca
14

www.plasticbattle.com

15

www.plasticbattle.com

1/35 Dragon Mk.Vc Firefly “Ayhan Toplu”

16

Mayıs 2012 Pb.com E-Dergi

www.plasticbattle.com

17

www.plasticbattle.com

1/35 Dragon Mk.Vc Firefly “Ayhan Toplu”

Mayıs 2012 Pb.com E-Dergi

Montajı tamamlanmış ve astarı atılmış olarak Emre efendi’ den geldi, bana sadece yandaki palet zırhları ve üstündeki aksesuarları eklemek kaldı.
Boyamada “Way of the Rinaldi” yolunu benimsedim. :)
Üstadın ürettiği ve benim de severek takip ettiğim modelinin boyama aşamalarını uyguladım.

Ana rengin pistole yardımı ile boyanmasının ardından, Vallejo’ nun fırça için üretmiş olduğu serilerden göz kararı yapmış
olduğum açık bir yeşil ile detay aydınlatmasını yaptım.

Öncelikle modele XF-61 ile ana rengi attım. Burada ana
renge sarı renk karıştırarak ilk aydınlatma aşamalarına
başladım.

Açıkta kalan yerleri XF-62 ile boyadım.

Bu aşamadan sonra modeli genel soldurmak ve sağda solda toz birikmesini simule etmek amacıyla akrilik buff yıkama
yaptım. Burada uygulama oldukça basit ve kontrolü kolay. Tamiya’ nın buff boyasını iyice su ile inceltip, aşağıya doğru
ucu küt bir fırca ile modele uyguladım. Bu aşamada modelin genel eskitme aşamalarından payını alsın diye dıştaki palet
zırhları da Vallejo’nun Panzer Colors setinden “Dark Rust” ile boyadım.

Daha sonra XF-62’ ye sky katarak ana aydınlatmaları yaptım.

18

Son aşamada bu karışıma XF-58 katıp, modelin üzerine
ince katlar olarak uyguladım. Bunun nedeni İngilizlerin
kullandığı SCC15 renginin Olive Drab’ dan çok yeşile benzemesi idi.
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Akrilik yıkamanın iyice kurumasının akabinde Mig in
“Allied Filters” seti ile modeli genel olarak yıkadım. Bu
aşama, model üzerinde bulunan kontrastı yüksek alanları birbirleriyle bütünleştirdiği ve yeni tonlar yarattığı için
gerekli.

Mayıs 2012 Pb.com E-Dergi

Birkaç günlük aranın ardından AK nin rain streaks ürünü ile model üzerine yagmur izlerini yaptım. Daha sonra Mig in dark washu ile de detay yıkamasını.

Araç üstü ekipmanlarını da boyadıktan sonra model bitime iyice yaklaşmıştı. Paletleri modele sabitlemeden önce dışarıda siyah ve kahve ile yaptığım bir karışım ile boyadım. Model artık pisletmeye hazırdı. Pisletmenin ilk aşamasına Mig
pigmentleri ile başladım. Genel olarak tek bir pigment rengine saplanmaktansa 4 - 5 farklı pigmenti kendi başlarına da
olmaz üzere aralarında da karıştırarak daha cok ton yarattım. Aksesuarlarını ve figürünü boyayıp modele sabitledim.
Araç üstü aksesuarlarını da eskittim ve modelimi tamamladım.

Bu aşamadan sonra modeli aşınmı ve kullanılmış olarak gösterek olan dökülme efektlerinin ilk aşamasını yeşil ve siyah
kurşun kalemle modele uyguladım.

20
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Ikinci dünya savasinin ilk dönemlerindeki baskin Alman
gücü ve nerdeyse tüm Bati Avrupa’nin oldukca kisa bir
sürede isgal edilmesi pek cok kisinin bildigi bir gercektir.
Sovyetler birligine savas ilani ve Barbarossa harekatinin
baslamasiyla hem savasin boyutu hem de kaderi büyük
ölcüde degisti. Ucsuz bucaksiz Sovyet topraklarinin cografi yapisi, kötü yollari, zayif ulasim aglari kesinlikle Bati
Avrupa ülkelerine benzemiyordu. Alman ordusunun dört
tekerden cekisli kamyon, cekici ve diger lojistik araclarinin bile, dogu cephesindeki ilk kis aylarinda, bu bölge
icin yeterli olmadiklari anlasildi ve buna uygun cözümler
arandi. Bu cözüm icin düsünülen sWS (schwerer Wehrmachtsschlepper) araclarindan kisa sürede yeterli sayida
üretilememesi üzerine, hali hazirda varolan kamyonlarin
arka aks tekerleklerinin cikarilarak, buralara paletli bir
hareket düzeni eklenilerek yeni bir arac türü yaratildi.
Farkli versiyonlari olan bu araclara genel olarak Maultier adi verildi ve cogunlukla lojistik amacli kullanildilar.
Dönemin Alman ordusundaki Maultier araclarindan birisi
de, Mercedes´in 4,5 Ton tasima kapasiteli L4500 aracinin
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arka aksina PzII´nin palet aksaminin eklenmesiyle olusturulmustu. Üretimine ilk olarak 1943 yilindan baslanan
aracin, zamanla farkli versiyonlari da türetilerek toplam
1486 adeti orduya teslim edildi ve dönemin tek paletli
Mercedes´i olarak tarihe gecti.
Model piyasasinda son yillarda, soft skin diye tabir edilen
araclardan daha cok cikmaya basladi. Bunda, büyük model üreticilerinin yani sira Dogu Avrupa kökenli firmalarin
da payi büyük. Yapmak istedigim model, Zvezda firmasinin 2009 yilinda cikardigi L4500R kiti (#3603). Dogrusu,
Zvezda kitlerine iliskin pek de iyi olmayan tecrübelerimden ötürü bu kite bakis acim pek olumlu degildi. Yine de
alip, görmek istedim ve ciddi anlamda sasirdim. Koyu sari
plastige basilmis kit, 426 parca iceriyor. Ilk bakista detay
seviyesi ve icerik olarak oldukca doyurucu. 426 Parcanin
büyük bölümünü, araci Maultier yapan Pz II yürür aksami
ve paletleri olusturuyor. Kutu icinde, Zvezdanin daha önce
cikardigi tekerlekli versiyona ait tüm parcalar da var ve
bunlarin hemen hepsi yedek kutusuna kaliyor.
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Montaj, sasi ve yürür aksamla basliyor. Kutu icerigindeki cok
sayidaki parcanin büyük kismi burda kullaniliyor. Detayli Pz II
yürür aksaminin yani sira, aracin motoruna iliskin detaylar da
mevcut. Model, motor yan kapaklarini acik olarak birakip, motoru gösterecek bir imkani da sunuyor. Lakin böyle bir bitiris
icin motor kismini olusturan parcalarin biraz detay eklemeye
ihtiyaci var. Bu tür eklemeleri baska bir projeye saklayip, motoru kapali yapmaya karar vererek devam ettim. (Foto 1)

Esas boyama asamasina gecmeden önce tüm modeli Revell 47 ile astarladim. Astar atmak bence cok önemli. Bu
sayede; eger yapimda farkli malzemeler kullanilmissa,
bunlara boyama öncesi homojen bir yüzey ve renk verilmis olur, kutudan ciktigi gibi yapilan kitlerde de esas boyaya daha kolay tutunabilecegi bir yüzey saglanabilir. Tabi
montaj asamasinda yapilan hatalarda bu astar katiyla
görünebilir ve boyamaya gecmeden önce düzeltilebilirler.
(Foto 5)

Soft skin araclarin herhalde en büyük dezavantaji, bittiginde
cogunlukla görünmeyecek kabin iclerinin, montajin erken
asamalarinda boyanip, kapatilmasi gerekliligidir. Aracin ic
kismini Tamiya XF60 la boyadim ardindan koltuklari Modelmaster Leather ile sonrasinda da diger ic detaylari da (panel,
direksiyon etc) boyayarak eskitmelerini yaptim. Cok sayida
parcadan olusan arka kasayi, ve bunun üstüne gelen tenteyi
de bu asamada topladim. Bu aşamada kullanilan parca coklugu, süreci biraz uzatti diyebilirim. (Foto 2)

Boya olarak Tamiya akirilikleri tercih ettim. XF60 ve XF55
karisimi bir renkle tüm modeli boyadim. Tenteye de XF58
püskürttüm. (Foto 6).

6

2
Kabini olusturan parcalarin birlesme yerleri, model bittiginde
oldukca görünür bir yerde. Bu kisimlara ince bir macun uyguladim. Ardindan camlari takip, maskeledim. Motor kapaklari,
camurluklar ve paletleri de bu asamada yaptim. Camurluklari yapistirirken dikkatli olmak gerekiyor, zira yamuk olabilme
riski cok fazla. Paletler, dönen kisimlar icin tek parcali, uzun
yerler icinse segment olarak tasarlandiklari icin birlestirilmeleri gayet kolay ve hizli oldu. (Foto 3)

3

4

Sonrasinda, macunladigim yerlerin durumunu görebilmek
icin, ilgili yerlere gri renk boya püskürttüm ve gerekli rötuslari yaptim. Daha sonra diger kücük parcalari ekledim. Kit,
bu kisimda kullanilan kücük parcalarin yerine PE alternatifler verse, bambaska bir boyuta gecebilecek potansiyele sahip. Özelikle Silecekler, width indicator ler, yan ayna ve motor
kapagi klipsleri ölcege daha uygun parcalar icin agliyorlar.
Tabi bu parcalar icin kullanmayacak kadar kötüler demek de
haksizlik olur. Bu asamada sadece radyatör üst kismina gelen
Mercedes yildizi sembolünü kullanmadim. Ne yazik ki o parca
kullanilamayacak kadar ölcek üstü..(Foto 4)
Kutudan ciktigi gibi bitirilen bir model icin uzun sayilabilecek
bir süreden sonra sira yavas yavas boyama asamasina geldi
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Ardindan, sari boyadaki XF55 oranini arttirarak daha aydinlik olmasini istedigim yerlere uyguladim. Palet ve tekerleri de bu asamada boyadim. Modeli gören bir arkadasimin uyarisi ile, tentenin birlesme yerlerinden sorunlu
olan bir noktayi temizleyerek az miktarda macunla doldurdum (Foto 7).

7
Sira geldi kamuflaja. Ince cizgiler halinde düsündügüm
kamuflaj icin Tamiya XF58 ve XF64 kullandim. Radyatör ve
motor yan kisimlarindaki havalandirma aliklarina, etraflarini maskeleyerek bir miktar Smoke (Tamiya X19) püskürttüm (Foto 8).

8
Boyama asamasi bittikten sonra sira fircayla boyanacak
kücük detaylar ve dekallere geldi. Kitin dekalleri cok kalin
olmamakla birlikte, biraz sorun cikardilar. Parlak vernik
üstüne uyguladigim yan kapilardaki dekaller kimi yerlerde bir miktar silvering yapti. Bol miktarda set solüsyonu
ile bu sorunu hallettim. Ayrica, arka plaka icin verilen dekal de, uygulanmasi gereken yer icin fazla kücük. (Foto
9). Dekalleme isleinden sonra tüm modele Tamiya X-22
püskürttüm ve eskitme asamasina gectim.
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Parlak vernikle koruma altina aldigim modele ilk olarak bir
kac kat filtreleme uyguladim. Bunun icin kullandigim boyalari, kahverengi tonlarda yagli boyalar ve kokusuz tiner karisimi ile kendim yaptim. Bu asamadan sonra modelin rengi bir
miktar koyulasti ve göze ham gelen keskin gecisler yumusadi.
(Foto 10)

10

14
11

12

Sira derin detaylari belirginlestirmeye geldi. Bunun icin MIG Dark Wash kullandim. Ince uclu bir fircayla, koyu olmasini
istedigim yerle kücük miktarlarda Dark Wash degdirdim. Cizgiler ve detay cevrelerinde uyguladigim Dark Wash´in kurumasindan sonra, MIG thinner ve ince uclu bir firca ile gerekli rötuslari yaptim. (Foto 11-12).

Sirada kücük boya dökülmeleri ve cizikler var. Bu efektleri
yapmanin en etkili ve hizli yolu, hemen herkesin bildigi „Sünger teknigi“. Uygulamasi cok kolay olan bu teknikle, oldukca
gercekci efektler ksia sürede yapilabilir. Lakin dikkat edilmesi
gereken bazi ipuclari var, aksi halde, model kisa sürede pek
hos olmayan bir hal alabilir.

13

Ardindan camlardaki maskeleri söktüm ve tüm modele
Vallejo matt vernik püskürttüm. Bu noktada camlara dikkat etmek gerekli, aksi halde kötü sonuclar ortaya cikabilir. Sira geldi yürür aksamin eskitmesine. Buralarda genel
olarak AK interactive ürünleri kullandim. Farkli camurtoz-toprak görünümleri icin farkli renkleri (Dark Mud,
Earth effects, Fresh mud, Afrika Dust effects) bir miktar
alciyla karistirip, eski bir firca yardimiyla, dik darbelerle
aracin alt kisimlari, yol tekerleri ve paletlere yedirdim. Bu
uygulama kuruduktan sonra, white spiritle nemlendirilmis (fircanin islak degil de, kuruya yakin olmasi önemli)
orta boy bir firca ile kimi yerleri temizledim. Bu sayede,

genel olarak monoton bir görünüm olmamasini sagladim.
Kimi yol tekerlerine kücük miktarlarda toprak renklerinde
pigmenti kuru olarak uyguladim, kimilerine de Engine Oil
ve wet effects. Paletlerin de kimi yerlerine benzer uygulamalar yapip, bazi noktalara da metalik kuru fircalamada
bulundum. Camurluklar ve aracin camur sicrayabilecek
baska yerlerine, AK Interacvite Fresh Mud püskürttüm.
Bunun icin, inceltilmemis boyaya orta boy firca bandirip,
fazlaligini aldiktan sonra modele yaklastirip, airbrushtan
hava üfleterek sicrattim. Bu sayede kuru camurun üstüne
daha taze olan camur görünümü verilmis oldu (Foto 14).

Burada kullanilacak boyalarin, genel olarak biraz yogun olmasi gerekiyor. Enamel(inceltilmemis) yada yagli boyalar bu
ise daha uygunlar. Benim tercihim cogunlukla yagli boyalardan yana. Cünkü ters giden birsey oldugundan kolaylikla temizlenebiliyorlar.

Siyah ve Burnt Umber yagli boyalarini bir karton parcasinda bir miktar beklettikten sonra, yari yariya karistirdim. Genis
oluklu kaliteli bir süngeri bu karisima bastirip, fazlaligini bir kagit mendile sildikten sonra model üstünde uygun olan
alanlara dik darbelerle uyguladim. Burda, ayni yerlere fazla yogunlasmamaya ve süngerdeki boyanin nerelere degdigine
dikkat etmek önemli. Eger istenmeyen bir görünüm olusursa, herhangi bir inceltici ile nemlendirilmis bir firca ile hemen
temizlenebilirler. (Foto 13)
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Sirada son detaylar var. Ince uclu bir firca ve chrome silverle radyatörün ön kismindaki Mercedes sembolünü boyadim.
Kitin sundugu tente oldukca güzel düsünülmüs. Dikkatli montajlanirsa takilip cikarilabiliyor. Sira, bu asamaya kadar pek
dokunmadigim tentede. Tenteyi yerinden cikarip, enamel matt vernik püskürttüm. Tamiya Buff´u alkolle iyice incelterek
tenteye yikama yaptim. Burda, tatmin oldugum görünüme ulasana kadar devam ettim. Bu tür akrilik yikamanin önemli
avantajlari var. Oldukca hizli kuruyor ve yanlis yada istenmeyen bir görünüm olustugunda kolayca temizlenebiliyor. Tenteyi tamamladiktan sonra, yeniden yerine taktim ve böylece modeli tamamladim.
Zvezdanin uygun fiyatli ve sasirtici derece güzel kitini bu tür araclari seven herkese tavsiye edebilirim. Yüksek detay
seviyesi, sorunsuz montaji ve figürleri ile oldukca güzel bir secenek. Kutudan ciktigi gibi tamamlandiginda bile güzel
sonuclar alabilmek mümkün. Bunun yaninda, bir miktar PE destegi ile cok daha iyi sonuclar da alinabilir. Zvezda‘nin
katalogunda ayni aracin farkli versiyonlari da var. Dogrusunu söylemek gerekrise, bu modeli bitirdikten sonra digerleri
de ilgimi cekmeye basladi.
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Modelimiz, Tiger I tanklarını ilk alan ve çatışmada ilk defa kulla-

planlanan görevi ise Tiger’ların taarruzu sırasında yan-

ticesinde ele geçirdikleri geçen ilk Tiger olması. 18 Ocak

nan birlik olan 502. Ağır Tank Taburu’nun 100 taret numaralı Tiger

ları korumak.

1943 tarihinde ele geçirilen aracımız, Kursk muharebesinin

I Ausf. E’si.

ardından Moskova’da Gorky Parkı’nda düzenlenen ve düşModelimiz ise bu birliğe ilk katılan 5 tanktan biri. Do-

mandan ele geçirilen araçların yeraldığı serginin de yıldız-

Önce birlik hakkında kısa bir bilgi vereyim. 502. Ağır Tank Taburu,

layısıyla ilk üretilen Tiger tanklarından. Bunu yan zırh

larından.

yeni üretilen Tiger I tanklarını kullanmak üzere 25 Mayıs 1942’de

takılma somunlarının olmaması başta gelmek üzere

Açıkçası bu aracın modelini yapmayı yıllardır isterdim ve

kurulur. Tanklarını sembolize edecek şekilde kendine amblem ola-

çok erken tiger’lara ait bazı özerlikleriyle de hemen

Dragon bu modeli çıkardığında hemen almıştım. Kutudaki

rak bir mamut figürü seçer. Bu figür, özellikle 1942-43 döneminde

gösteriyor zaten. Bu ilk Tiger tankları birliklere daha

değişik seçeneklere ise hiç takılmadım. Yanlardaki malze-

birliğin tüm araçlarına uygulanır. 1944 Ağustos ayında teslim edilen

sonraki tanklarda taret arkasında standart hale gelen

me kutularıyla 100 taret numaralı tankı yapacaktım.

dört Tiger I ile bu tankları teslim alan ilk birlik unvanını kazanır ve

ve fabrikada üretilen malzeme kutuları konulmadan

ay sonunda Hitler’in emri ile Leningrad cephesine gönderilir. Sava-

gönderilmiş. Birlik içindeki çeşitli araçların müretteba-

Kolay bir model toplama planınız varsa şimdiki inanılmaz

şın sonuna kadar da doğu cephesinde savaşır. Meşhur Tiger “As”ı

tı da bu eksikliği farklı şekillerde gidermiş. Bazıları bir-

dolu Dragon kitlerinin ilk öncüsü olan bu modeli sakın al-

Otto Carius’un da birliği olan 502. Ağır Tank Taburu’na, savaş bo-

lik içindeki Panzer II’lerin yedek parçalarından yararla-

mayın. Model gerçekten çok iyi. Kalıp, parçalar, seçenekler

yunca toplam 105 Tiger I ve 8 Tiger II tahsis edilir. Bunlarla toplam

nıp taret arkasına Panzer III malzeme kutusu asmışlar.

etkileyici. Ama kesinlikle hızlıca ve yormadan toplanabile-

1.400 düşman tankı ve 2.000’den fazla top imha ederler.

Benim seçtiğim araçtaki malzeme kutusu düzenlemesi

cek bir model değil. Bunun temel sebebi, detaylı bu mo-

ise sadece 100 taret numaralı bu araca ait.

delin, çok sayıda parçanın ciddi dikkat ve emekle bir araya

Savaşta kaybedilen ilk Tiger da bu birlikten. Bunun sebebi ise Ti-

getirilmesini gerektirmesi. Bazen parça keseceğiniz bir çer-

ger tanklarının taktik kullanımı konusunda daha sonraları başa-

Aracın bir özelliği de sürücü hatası sonucu ateş altın-

çeveyi diğerlerinin arasında bulmanız bile zaman alıyor. Di-

rıyla uygulanan taktiklerin henüz bağlı kılındıkları üst birlik komu-

da çamura saplanması nedeniyle terk edilmek zorunda

ğer temel sebep de maalesef yapım kılavuzunun bu modelin

tanlarınca anlaşılamaması ve Tiger’lardan mucize beklenmesi. İlk

kalınması ve Rusların ağır topçu ateşine rağmen ısrarlı

yapımını sanki zorlaştırmak ister şekilde karışık hazırlan-

kayıp da tabur komutanının itirazlarına rağmen yumuşak zeminli

uğraşlarıyla aracı kendi taraflarına çekebilmeleri ne-

mış olması ve üstelik bir sürü de hata içermesi.

bir bölgeye gönderilen tankların çamura saplanması sonucunda yaşanıyor. Eylül ayı sonunda cephe hatları arasında çamura saplanan bu
araç düşman ateşi nedeniyle bir türlü kurtarılamıyor. Yüksek komuta kademeleri sözkonusu
aracın imha edilmesini de yasaklıyor ama neticede Kasım ayında Ruslar taarruza geçince geri
ele geçirilemeyeceğine kanaat getirilip bu araç
25 Kasım 1942’de patlatılıyor ve ilk kaybedilen
Tiger oluyor. İşin acı tarafı, olayın kabahatinin,
bunun olacağını en başta söyleyen ve sözü dinlenmeyen tabur komutanına yüklenmesi ve bu
arkadaşın görevden alınması.
502. Ağır Tank Taburu Leningrad’a gönderildiğinde envanterinde Tiger I’lere ilaveten Panzer
III N ve L tipi tanklar da var. Bu araçların başta
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Ben modele tankların yüzlerce palet baklasını ve teker-

aşağı doğru çektim. Aslında yağlı boya ile uygulanan bir teknik,

lerini zımparalamaktan ve birleştirmekten bıktığım için

bence AK ürünleriyle de başarılı oluyor. Daha sonra çeşitli çi-

bu sefer taretten başlamaya karar verdim. Ve daha ilk

ziklerden ve çıkıntılardan ince sivri bir fırça ve gene AK ürünleri

bölümde birinci kılavuz hatasıyla karşılaştım. Kılavuz,

kullanılarak çok hafif akıntı izleri yapıldı. Motor kapaklarının ve

loader’ın koltuğunu arkadaş komutanın yanında spor

benzin depolarının yakınlarına motor yağı ve benzin akıntıları

arabada geziyormuş gibi otursun diye öne dönük monte

uygulandı. Benzin akıntılarından birine sol taraftan aşağı akmış

etmek gerektiğini söylüyor. Halbuki bu koltuk gerçekte

görüntüsü verildi. Engine oil ürünü ile yol tekerlerinin normal

arkaya bakıyor. Aslında parçanın montajı için kalıplanan

araçta greslenen bölümlerine bu efekt verildi.

yuva, bu parçayı doğru yapıştırabileceğiniz şekilde planlandığı için montajda sorun yok. Ama bir kere böyle bir

Sonraki aşamada ise pigmentlerle daha önce koyu kahve/siyah

sorunla karşılaşınca kılavuza ve tüm parçalara ilişkin

karışımı boyanmış paletler boyandı. Pigmentleri hem kuru uy-

olarak daha dikkatli olmak ve referanslara bakmak ge-

gulayıp üzerinden tinerle geçerek sabitledim, hem de daha son-

reğini duyuyorsunuz. Bu da hem yoruyor, hem de yapım

ra farklı renklerde tinerle karıştırılmış ve sıvı haline getirilmiş

hızını düşürüyor.

pigmentleri ilk kat kuruduktan sonra uygun yerlere tekrar sürdüm. Aynı uygulama tekerlere de yapıldı.

Bu model sayesinde artık Almanların savaşı neden kaybettiğini biliyorum. Tiger I’lere teker üretip monte et-

Taret ve gövde yatay yüzeylerinin de çok daha hafif şekilde ve

mekten savaşmaya vakitleri kalmamış olsa gerek. Ancak

kuru pigmentlerle tozlandırılmasıyla modelimiz bitmiş oldu.

yüzlerce parça ve kılavuzla mücadelenizi sabırla sürdü-

Modelin maalesef ön taraftaki küçük mamut figürü, gerçek

rürseniz ortaya çıkan sonuç gerçekten güzel oluyor. Kıla-

tanktakinden biraz daha aşağıda olmuş ve hafif yamuk. Diğer

vuz dışında Dragon benden tam not aldı bu modelde.

hatalar ise en öndeki yol tekerlerinin en dışta kalanlarını bazı

Model hemen bütün modellerimde olduğu gibi alta siyah

birliklerde burada çamur biriktiği için çıkartıldığını düşünerek

astar atılıp, üzerinde de tamamı Tamiya renkleriyle bo-

bu şekilde toplamam. Gerçek araçta bunlar yerinde. Son hata

yandı. Önce panzer grey, sonra da daha açık bir gri uygu-

ise öndeki yedek paletleri tutan kolun bir tane olması. Gerçek

landı ve paneller üç aşamalı olarak (siyah, Panzer grey ve

araçta ise bunlar iki tane.

beyaz katılmış panzer grey) açılmış oldu. Bunun üzerine
griyi ve geçişleri yumuşatmak için Mig mavi filtre birkaç

Model benim için hoş bir deneme oldu. Tek renk araç boyamak,

kat ancak her biri diğer kuruduktan sonra atılacak şekil-

sanırım kamuflajdan daha zor. Ama bir o kadar da keyifli. So-

de filtreyle uygulandı. Parlak vernik üzerine gerçekten

nuçta bu modeli de, Dragon’un bilahare çıkardığı yeni kutula-

mükemmel dekaller Micro Set/Micro Sol ile yerleştirildi.

mayı da kuvvetle tavsiye ediyorum. Ama sabırlı olanlara….

Sonrasında Micro Flat ile mat vernik atıldı. Detay boyamalar vallejo renkleriyle.

İyi modeller.

Modeldeki çizikler ise Vallejo renkleriyle ve 10/0 bir fırça
ve elektrikli aletlerin kutularından çıkan türden ince bir
sünger ile yapıldı. Burada tavsiyem, kullandığınız süngeri
(ne marka veya çeşit olursa olsun) bir pens ucunda büzüp
sıkıştırmanız ve boyaya böyle değdirip fazlasını aldıktan
sonra pensi hiç açmadan ve sünger sıkışıkken çizikleri
yapmanız.
Bunun ardından gelen aşama ise AK ürünleriyle akıntı
döküntü yapmak oldu. AK’nın grime serisinden gözüme
kestirdiğim renkleri dik yüzeylerin tepelerine ve orta kısımlarında birkaç yere uyguladıktan sonra yassı bir fırçayla (değişik oranlarda AK white spirit ile nemlendirerek)
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ra gelsin kill’ler, düşsün teyyareler...Allahhh
sabahlar olmasın!
Fransa

cephesi,Doğu

cephesi,Akdeniz

cephesi,Reich savunması derken toplam 220
uçak düşüren Heinrich Bar,18 kere kendi de
düşürülmüş (Don’t kill Allah Don’t kill..Öldürmeyen Allah öldürmüyor netekim!)
Şimdi gelelim kendisiyle alakalı ve hikayemizin en can alıcı 3 noktasına; öncelikle;Heinrich
Bar, Me262 ile en fazla uçak düşürmüş pilottur.
Gezegendeki ilk jet as pilotudur.
İkinci olarak;tam bir çakal olan Bar, dönemin
Hava Kuvvetleri Komutanı olan Göering ile takışacak kadar testisli olup,130 kill olunca verilmesi gereken madalyayı sırf şahsi takışmadan
dolayı alamamıştır.Görring her fırsatta Bar için
Efendim, şimdi uzun uzun Fw190A-7 teyyaresinin hikayesini yaz-

Heinz Bar

mak mesnetsiz olacak. Fw190A-6 ile A-8 modeli arasında arada

‘Askeri disiplinden yoksun!’ ifadesini kullanırken arkasından ana-bacı sövdüğü rivayet edilir.
(lan adam 2 metre boy var,yiyorsa yüzüne söy-

kaynamış ‘peach’ olmuş gitmiş,ancak 80 tane üretilmiş ara bir

le! )

model işte kısaca. Alamanlar,Fw190-A7’ yi eksik-gedik bulunca,
uçağın orasına burasına bişiler ekleyip A-8 modelini geliştirmişler, akabinde ‘Teyzeoğlu,valla das schön, wundebahh!’ oldu deyip A-8 modelinden üçbinküsür tane üretmişlerdir.Velev ki ‘Ay
ben kaç beygir motor var,ne silah var,öğrenmam lazım,KPSS’de
çıkabilir!’ falan derseniz;aha Google Amca orda.Gidin sorun...
Aslen mevzu bu sefer uçak değil,pilotumuz.Halk arasında Heinz
Bar olarak bilinen ve kitini yaptığım Kırmızı 13’ü uçuran amca.
(Rafael Bar ile akrabalığı yokmuş,ben araştırdım,siz kasmayın! )
Heinrich Bar,1913 yılında Leipzig’in Tuzakçı köyünde doğan bir
abimiz . (Atlamayın hemen,Tuzakçı bizim orada,Gönen’in bir
köyü. İlk başlarda ormancı olmak isteyen abimiz bir gün havada kargo uçağı görür ve havacı olmaya heves eder. Pilot lisansı
alacaktır ama 1934’te meydana gelen kıtlık Alamanlar’ı Hendek
savaşında karınlarına açlıktan taş bağlayan sahabelerden beter
duruma getirir.Parası yoktur alamaz. İkinci cihan harbi patlak
verince adamımız Heinrich teknisyen olarak orduya katılır.Ancak ‘Oğlum getir şurdan 18-19 İngiliz anahtarını!’ muhabettine
gelmez ve pilotluk kursuna başvurur.Akabinde çocukluk hayali olan kargo pilotluğuna kabul edilir. Ancak ipe sapa gelmez
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adamımız olan Bar, Ju86’ya izinsiz akrobasi
yaptırır ve uçağın anasını inişte beller. Çarşısı
kesilen Bar,nasıl olduysa sonunda bir şekilde
avcı pilotu olur.. İçinden bir canavar çıkan Kargo pilotu bar, karanlık tarafa geçen Anakin gibi
havada tuttuğunu öpmeye başlar.Fransa üzerinde bir P-36 uçağının eline verir. Ondan son-
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‘Bilindik Hasegawa’ kalitesi diye başlayan çok bilmiş söylemin aksine, sıkıntılı bir kit azıcık. Fw190A-8 kiti geliyor
elinize kutudan.Siz kapakları iptal edip,motordaki kapak
klipslerini yerini değiştirip falan A-7 yapıyorsunuz. Cowling denen ön kısmın oturması facia. Aynı nane Fw190A-3
kitinde de başıma gelmişti.Eee ne demişler? ‘Kız alırsan
Muğla’dan,190 alırsan Tamiya’dan!’
Kitten 3 profil çıkıyordu. 2 Tanesi Heinz Bar’a ait. (Kırmızı
13 ve 23) Ben kuyruğunda 200 kill işareti olan 13’ü seçtim.
Diğer profil ise çizgi burunlu şahsiyetsiz bir uçak.
Yapım esnasında kokpite Alaman kokpit rengi olan RLM66
atıldı ( erken dönem RLM02 biliyorsunuz.Yaparken dönemine bakın..) kemer olarak Tamiya’nın Me262 kitinde verdiği
muşambasal dekal kemerleri kullandım;evde renkli Eduard kalmamş..
Boyama esnasında Testors’un enamellerini kullandım.Kırmızı kuyruk bandı ise Gunze kırmızısı.
Boyama-X22-dekal-X22-matt-eskitme döngüsü aynen uçağa da uygulandı.Gun camera denen noktaya kristal clear
sıvısından damlatıp gerçekçi bir görünüm yakalamak istedimse de, 2005 tarihinde aldığım 4.0 megapixel makina
buna pek izin vermedi.

Sonuç:
Tamiya’ya göre sıkıntılı yapımı ve A-7 modelinin araya gitmiş olmasından dolayı ancak Luftwaffe hastalarının yapmasını tavsiye edeceğim bir uçak.
(Zaten para vermedim,Ayhan’dan yedim,ohh mis gibi oldu!
) “Editörün notu, karşılığında P-40 aldım. :D ”
Son olarak;Bar’ın lakabı ‘Pritzl’ bu isimde Pritzl şekerlerine olan düşkünlüğünden gelmekteymiş. Hani olayı bize uyarlasak pek iğrenç olucak.Düşününki Türk as pilotu oldunuz ve bütün gün delikli nane şekeri yiyorsunuz;tarih sizi ‘delikli

Hepinize sağlık,huzur ve bol modeller!

nane’ olarak yazacak;mazallah!
Heinz Abi 1957, senesinde bir akrobasi uçuşunda terk-i diyar eylemiştir. Kendisini saygıyla anıyoruz...
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