
EK – 1: 

Sizlerle daha önce LinkedIn’de yayınladığım ve aynı gün içinde kaldırdığım “Mühimmat Denildiğinde” 

başlığına sahip, özgün bir çözüm önerimi paylaşmak istiyorum.  

Birçoğumuzun aklına fişek ve mühimmat denildiğinde aynı şekil gelir. Düşmanı saf dışı bırakmak için 
yaratılmış bir çekirdek, o çekirdeği tutan ve içinde çekirdeğin hareketi için gerekli olan sevk barutunu 
barındıran bir kovan, ateşleme işiyle görevli bir kapsül. Fakat bilim ilerledikçe ve ihtiyaçlar çoğaldıkça 
bu klasik yapı türevleniyor, hatta ona çok sayıda alternatif geliyor. Mesela: 

Karşınızda son derece beğendiğim bir sistem olan, Rus 
yapımı BMP-3 ZMA kulesi. Üzerinde eş eksenli olarak, 
hem 100 mm.lik bir ana top, hem de 30 mm.lik bir 
yardımcı topçu sistemi barındırıyor. Sistemin 
tasarımına dikkat ederseniz, yüksek enerji çıkışlı bir 
topçu sistemi hedeflenmemiş. Çünkü zaten bu araç 
ateş gücü yüksek, gerçek AMT'lerle birlikte hizmet 
edecek. 100 mm çapla etkinlik, namlu ve sistemde 
hafiflik, bu nedenle de batılı topçu sistemlerine 
nazaran çok daha düşük kapasite bir sevk barutu 
hakkı ile mühimmat realize edilmiş. İnce metal namlu 
hem düşük basınca karşı yeterince dayanıklı, ayrıca 
soğuması kalın olanlara nazaran çok daha kolay ve 
hızlı. 

 

Fakat yan tarafta full spektrum görmüş olduğunuz üzere, namludan 
fırlatılan antitank füze sistemine de sahip. Soldan sağa kapalı halini ve 
ardından namludan çıktıktan sonraki halini görüyorsunuz. Sonraki ise 
klasik 100 mm.lik mühimmat ve yan topun 30 mm.lik ilave mühimmat 
tipleri. 

Bu sistemi sadece beğendiğim için değil, ufkunuzu açmakta ilk adım 
olarak kullanacağım için sizlere tanıttım. Yoksa kafamda tamamen 
farklı bir düşünce var... 

Bildiğiniz üzere çok fazla çeşit mühimmat şekli mevcut. Fakat sevk yakıtını gövdesi ile birlikte tüketen, 
kovana sahip olmayan ve basınca dayanıklı bir mermi yolu çerçevesi gerektirmeyen nesnelere 
genelde "roket" diyoruz. Roket olmayan ama roket benzeri işleyişe sahip mühimmatlar yok mu? 
Elbette var. 

 



Yukarıda Rus imali bir tüfek bombasını görüyorsunuz. Aynı bizim G3, HK33, MPT-76 gibi silahlarımızın 
altına taktığımız M-203 40 mm.lik tekli bomba atar misali. Dikkat ederseniz vatandaş, kapsülün dört 
tarafına plastikle izole edilmiş (nem ve uygunsuz hava şartlarına karşı) boşluklar koymuş. Sevk 
barutunun basıncı bu boşluklardan kaçıyor ve mühimmata hareket kabiliyeti kazandırıyor. İnce ve 
hafif bir balistik dayanıma sahip namlucuk ise, personelin zarar görmeden mühimmatı 
ateşleyebilmesine yetiyor. 

Şimdi sizden ricam şudur: 

Benzeri bir mühimmatı yivsiz setsiz kaval bir namlulu bir sistemden ateşlemeniz gerektiğini hayal 
edin. Hatta gelin bu mühimmat çapını 81 mm.ye çıkaralım. Hani NATO standardı MKE yapımı UT 81 
yerli havan sistemleriyle birebir aynı çapa. Fakat bunu dik mermi yollu bir sistem olarak düşünmeyin 
ve yatay mermi yollu bir sistem olarak hedefleyin. Ciddi bir sorunumuz var. Bu mühimmat havadaki 
dengesini nasıl sağlayacak? 

Normal şartlar altında yiv set olmayan bir namludan atılan mühimmata genelde kanatçık ve 
kuyrukçuklar vasıtasıyla aerodinamik kazandırılır. Yiv ve setli mühimmatlar ise kendi ekseni etrafında 
dönerek aerodinamik stabilitesini sağlar. Yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz, plastik korumalı, 
sevk barutu çıkış noktaları var ya... İşte onları mühimmata döngü sağlayacak biçimde yeniden 
şekillendirelim. Yani şekilli nozüller vasıtasıyla mühimmatı kendi ekseni etrafında aynı bir mermi gibi 
döndürelim. Sonuç = Aerodinamik stabilite. Yani attığını vurma, yani hedeften şaşmama. 

(Not: Benzeri bir prensiple çalışan, kovansız ve geri tepmesiz, kişisel silah mühimmatı hakkında bilgi 
edinmek isterseniz, Google ve YouTube gibi sitelerde “Gyrojet” kelimesini aratınız.) 

Harp deneyimleri göstermiştir ki: 

Çatışmada yaşanan ölüm olaylarının %80'i piyade silahlarıyla değil, piyade destek silahlarıyla vuku 
bulmaktadır. Bunlar roket, havan, topçu vb. sistemlerdir. Günümüzde teknoloji bu sistemlerin 
çeşitliliğini ve etkinliğini oldukça arttırmıştır. ATGM, GTT, ÇNRA vb. sistemler Afrin'de bize karşı da 
son derece bolca kullanıldılar. ABD neden PKK'ya ağır silah ve bunların eğitimlerini veriyor? Çünkü 
keleş, kanas ve biksiyle bu işin olmayacağını çok çok iyi biliyor. 

Ben MKE yerinde olsam ilk ve öncelikli proje olarak bunu ele alırdım. Zira bizim ordumuz piyade 
destek silahları açısından gerçekten çok kötü durumda ve zayıf. (Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. 
Bunda MKE'nin de inanılmaz bir payı var. Çok uzun süredir uyuyorlar ve bizzat Sn. 
Cumhurbaşkanımıza bağlanmalarının bu sürecin bitmesine ve kurumun hareketlenmesine yol 
açacağını canı gönülden umut ediyorum.) 

Ve açık bir biçimde fikirlerimi beyan etmeye başlıyorum: 

 Bu tip bir mühimmat ile yatay yollu ve havadan taşınabilir hafif bir silah sistemi realize 
edilebilir. (Bir nevi havadan nakledilebilir sahra / dağ topçusu.) 

 Hem bu tip mühimmatı kullanarak yatay yollu, hem de klasik 81 mm. havan mühimmatını 
kullanarak dikey yollu ateş etkisi yaratabilen, hibrit çekili sistemler dizayn edilebilir. 

 Bu sistemler her türlü zırhlı araca uygun bir kule yapısıyla entegre edilebilir. Bu sayede yüksek 
ateş gücü, düşük bir ağırlık oranıyla mekanize piyade birliklerimize kazandırılabilir. 

 Bu sistem birden fazla ve farklı dizayn felsefeleriyle ele alınabilir. Örneğin alttan ve seri 
otomatik dolum yapacak bir mekanizma ile çok daha yüksek bir atım / dakika adedi ve 
düşman üzerinde öldürücü / baskılayıcı etki sağlanabilir. 



 Sovyet, Çin ve NATO sistemleri seri atım otomatik havan araçlarını ve direkt ateş etkisi 
yaratacak dikey yollu top taşıyan araçları ayrı ayrı düşünmektedir. Tek bir araç ile ordumuz bu 
iki işlevi birleştirilebilir. 

 Maalesef El-Bab operasyonunda da görüldüğü üzere, (ZMA'larımızda standart olarak 
kullanılan) 25 mm.lik bir mühimmat, düşmanın zırhlandırılmış ve intihar bombacısı haline 
getirilmiş araçlarını durdurmaya yetmemektedir. 81 mm.lik bir mühimmat kesinlikle bu 
görevi ifa edebilecektir. 

 Sistemi güdümlü hale getirmeye yarayan ve hata düzeltmeli hale getirmeye yarayan iki 
orijinal inovasyonum daha var. Fakat bu fikirleri kendimde saklayacağım. 

 

 

 

Aybars MERİÇ 

LinkedIn’de 25.05.2018 tarihinde yayınlanıp aynı gün kaldırılmıştır. 

Ardından MKEK kurumuna  e-posta yoluyla iletilmiştir. 

O günden şu ana kadar en ufak bir cevap, teşekkür yada alındı / okundu notu görülmemiştir. 

 


