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  1.0   GERILANIN PRATIKSEL EGITIMI 

Bu bolumde eylem yapma kurallari, sorgu teknikleri, takip teknikleri vb. pratiksel bilgiler anlatilacaktir. Bunlarin 
eylem oncesi okunmasi tavsiye edilir. Ayrica 3.52 de anlattigimiz molotof atarmak icin uygulanacak hususlar da pratiksel 
egitim icine girmektedir. 

1.1   EYLEM TURLERI VE GENEL SILAH BILGISI 

Eylem Bicimleri Ve Hususiyetleri 

-Tarama, Yazilama, Bildiri Dagitma ve Pankart Asma uzerine Notlar- 

MEKÂN TARAMA 

Secilen  hedef  mekân  ve  cevresi  cok  iyi  tetkik  edilmelidir.  Tarayacak  militan  veya  militanlar,  hedef  mekâni 
taramadan once cok iyi sekilde mevzi almalidirlar. Bu mevzii bir duvar, bir araba, bir sokak kosesi olabilir. Hedef mekâni 
tarayacak  olan  militan  veya  militanlar  kesinlikle  yuzlerine  maske  takmalidirlar.  Mumkunse,  “torbali  atis”  yapilmalidir. 
cunku,  bos  kovan  en  buyuk  delildir.  Taramayi  gerceklestirecek  militani  veya  militanlari  koruyacak  “korumalar”  da 
olmalidir. Korumalar, disaridan gelecek her turlu karsi  saldiriya sogukkanliligini  kaybetmeden “âninda  mudahale” 
etmelidirler. Olay mahâlli terkedilirken cok cabuk ve dikkatli bir sekilde terkedilmelidir. Mumkunse, “yedek sarjor“, hatta 
“yedek silah” tasinmalidir. Hedef mekân taranirken mermilerin hepsinin bitirilmemesi gerekir. 

YAZILAMA 

Yazilama  icin  gerekli  malzeme  gunduz  vakti  eksiksiz  bir  sekilde  hazirlanir.  Yazilama  icin  gerekli  malzemeye 
gelince; eger yazilama “sprey” boya ile yapilacaksa, secilen renkten birkac tane “sprey” boya alinir. sayet yazilama islemi, 
“yagli veya plastik” boya ile yapilacaksa, bir kac kilo boya, tiner ve ince firca gerekli. Bu malzemeler hazirlandiktan sonra, 
saklanabilir cinsten bir kutuya konulur. Yazilama isleminde eldiven bulundurulmasina dikkat edilmelidir.  

“Sprey” Boya Ile Yapilacak Yazilama Isleminde Dikkat Edilecek Husûslar: 

“Sprey boya tupu” yazilacak zemine cok yakin tutulmali; aksi takdirde ruzgâr boyayi alip goturebilir. Boya tupu, 
boyanin karismasi icin sik sik sallanmalidir. Bir “sprey boya tupu” ile asagi yukari 5-6 duvar yazilabilir.  

“Yagli Boya” Ile Yapilacak Yazilama Isleminde Dikkate Edilecek Husûslar: 

“Yagli  boya”ya  batirilmis  firca,  zemine  duzgun  bir  sekilde  surulur.  Boyanin  zemine  yedirilmesine  ve  boyanin 
akmamasina  dikkat  edilmelidir.  Yazilama  yapilirken  “is  elbisesi”  diye  tâbir  edilen  giysiler  kullanilabilir.  ozellikle  “yagli 
boya”da, harflerin orantisina dikkat edilmelidir. 

Yazilamada Dikkat Edilecek Diger Husûslar: 

- Yazilacak mekânlarin istihbârati gunduz gozuyle yapilmali... Sloganlar ona gore ayarlanmali... 

- Secilen mekânlarin, herkesin gorebilecegi yerler, yani merkezî yerler olmasina dikkat edilmeli... 

- Yazilan sloganlarin altina “imza” atilmasina dikkat edilmeli...  

- Yazilama yapan sahis veya sahislarin dikkat cekmemesi lâzimdir. Zira yazilama isleminin en zor ve en onemli 
kismi burada yatar. Yazilama yapan sahislarin cok iyi kamufle olmasi gerekir... 

Yazilamada Is Bolumu: 

Yazilama isleminde “kadro”ya ve “is bolumu”ne ihtiyac vardir. Bu “kadro”, yazici, gozcu ve korumadan ibarettir. 
Yazilamada sorumlulugun buyuk kismi gozcudedir. Gozcunun “is” uzerinde yapacagi en ufak bir hâtâ veya ihmâlkârlik, o 
kadronun  hepsinin  dusmanin  eline  “esir”  dusmesine  sebeb  olabilir.  Gozculer  cok  dikkatli  olmak  zorundadir.  Yazilama 
âninda mekândan gecmekte olan her arac icin isaret verilmeli ve o ân yazilama durmalidir. Gozculerin, durusu olsun, 
kilik-kiyafeti olsun cok duzgun olmalidir. Gozculerin saklanmasina dâhî gerek yoktur. Gozcu, mekândaki evlerin 
pencerelerini, balkonlarini vb. cok iyi tetkik etmelidir. Suphelendigi ân hemen yazilama durmali ve yer degistirmeli veya 
bir  muddet  kontrollu  bir  sekilde  beklemelidir.  Herhangi  bir  “ispiyona”  ve  “ihbâra”  karsi  her  ân  kontrollu  olunmalidir. 
Korumalara gelince; onlar, duruma gore en “sote” yerlerde bulunmali, gerektigi ân da, âninda mudahaleden 
cekinmemelidir.  Koruma  veya  korumalar,  sogukkanli  ve  isini  bilen  kisilerden  secilmelidir.  Her  tehlikeye  karsi  hazir 
olmalidirlar. Yazicinin can guvenligi korumanin elindedir. Bunun suurunda olmali ve ona gore hareket etmelidir. Koruma 
her  zaman  yaninda  bol mermi,  yedek  sarjor  ve  en onemlisi  de  iyi  bir  silah,  imkâni  varsa  yedek silah  bulundurmalidir. 
Daha da imkâni varsa, yaninda uzun namlulu bir silah bulundurmalidir. Yazilama islemi sona erdikten sonra malzemeler 
hemen elden cikarilmali, sahislar suphe cekmeyecek bir konuma gelmeli ve seri halde o mekân terkedilmelidir.Yazilama 
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ve buna benzer eylemleri yapan sahislar sunu unutmamali ki, bu tur eylemlerin, fikrin bir araci ve fikrin propagandasi 
oldugu hicbir zaman ve sekilde akildan cikarilmamalidir. 

BILDIRI DAGITMA 

Bildiri  dagitilirken  dikkat  edilecek  hususlar,  bildirinin  mâhiyetine  gore  degisir.  Genel  bir  bildiri  dagitilacaksa, 
bildiriyi dagitacak sahislar ve onlarin emniyetini saglayacak Korumalar saglanir. Bu mâhiyetteki bildiriler, komple, secilen 
semte bastan sona kadar dagitilir. Dagitimda “kadro” ne kadar genis olursa, is o kadar iyi ve rahat olur. (Bu is icin en az 
8-10 kitilik bir kadro gerekir.) Semtin bir ucundan obur ucuna olmak uzere, caddenin her iki tarafindan karsilikli dagitim 
baslar. “Dagiticilar” ikiser kisi olarak “is” yapar. Caddenin bir kisminda iki kisi diger bir kisminda iki kisi ve bunlari koruyan 
ayri  ayri  olmak  uzere  ikiser  veya  ucer  kisilik  korumalar  bulunmali.  Bildiriyi  dagitan  sahislar,  karsilikli  olarak  birbirlerini 
kontrol etmelidirler. Birbirlerini gormeleri sarttir. “Dagiticilar”, dagitim âninda kimseyle muhatap olmadan, gayet ciddî bir 
sekilde ve o nisbette de kararli bir tavirla gorevini yerine getirmelidir. Korumalar ise, birbirinden bagimsizmis gibi hareket 
ederek,  kontrollu bir  sekilde dagiticilari cok iyi  ve  yakindan takip  etmelidirler.  Distan  gelebilecek  herhangi  bir saldiriya 
karsi hazir olmali ve gozlerini dort acmalidirlar. Bir tehlike hâlinde “dagiticilara” gerekli uyariyi hemen yapmalidir. Yani, 
“gerekeni,  gerektigi  yerde,  gereken  sekilde”  yapmayi  kendisine  siar  edinmelidirler...  Bildiri  eger  “secilmis  yerlere-belli 
mekanlara/semte”  dagitilacaksa,  ona  gore  bir  kadro  hazirlanmalidir.  Yine,  bildiriyi  iki  kisi  dagitmali,  fakat  bildiri  verilen 
mekânin cesitli yerlerinde en az uc veya dort koruma bulunmalidir. Kadronun alacagi tavir mekâna gore degisebilir. Yani, 
mekânin dost veya dusman olmasina gore hareket edilebilir. Herhangi bir olumsuzluk âninda eldeki bildiriler hemen elden 
cikarilmali ve âninda kamufle olmalidir. 

PANKART ASMA: 

Evvela imkânlar dâhilinde bir takim hazirliklar yapilir. Yazilacak pankart sloganlari hazirlanir. Boya (sprey, yagli, 
pastel vb.) hazirlanir. Sloganlarin uzunluguna ve kisaligina gore pankart bezi ayarlanir. Pankart asilacak yerin 
uzunluguna gore ip ayarlanir. Eldeki malzemelerle pankart yazilma islemi tamamlanir. Yazilan pankart asilmadan once 
“kadro”  ayarlanir.  Kadro,  asicilar,  gozcu  ve  korumalardan  ibarettir.  Pankart  asilacak  mekân  cok  iyi  tetkik  edilmelidir. 
Pankart  asilacak  yere  gruplar  halinde  gidilir.  Mekâna  gelindikten  sonra,  yerin  durumuna  gore  korumalar  ve  gozculer 
yerlerini alirlar.  Gozculerin isaretiyle pankart asma eylemi baslar. Bu eylemde tum sorumluluk ve organize, gozculerin 
uzerindedir. Korumalar, gozculer ve asicilar, yukarida bahsettigimiz (yazilama, molotoflama, tarama, bildiri dagitma) ve 
altini cizdigimiz husûslara aynen dikkat etmelidirler. Bu husûslardan baska, asicilar, pankart asarken, sanki legal bir is 
yapiyormus gibi rahat davranmali ve seri olmalidirlar. Sayet pankart herhangi bir yere birakilacaksa, bu eylem âninda da 
olabilir, doviz halinde de (kartona yazilir, karton da bir citaya monte edilir. Doviz, monte edilecek citaya celenk gibi ayak 
da yapilabilir.) olabilir. Eylem âninda musait bir yere birakilabilir.  

 SILAHA GIRIS- I 

GENEL SILAH BILGISI 

oz tarifi ile “silah”: Uzaktan veya yakindan canlilari oldurebilen, yaralayabilen, boylece etkisiz kilan, cansizlari 
parcalayan yok eden arac ve âletlerin tumune denir. Silahlari genel olarak soyle tasnif mumkun: 

1- Atetli silahlar, 
2- Patlayici maddeler, 
3- Saldiri ve savunmada kullanilan her turlu kesici, delici, bereleyici enstrumanlar (atessiz silahlar), 
4- Yakici, yaralayici, zehirleyici, bogucu, kor edici kimyasal ajanlar. 

Atetli Silahlar: 

Mermi denilen ozel sekil ve nitelikteki maddeleri barut gazi basinci ile uzak mesâfelere yonlendirerek atabilen 
silahlardir. cesitleri kabaca sunlardir: 

Agir atesli silahlar: Birden fazla kisi tarafindan kullanilabilen, agir, tahrip gucu yuksek, menzili uzun silahlardir. 
(havan, ucaksavar) 

Hafif atesli silahlar: Tek kisi tarafindan kullanilabilen uzun veya kisa namlulu silahlardir. (tabanca, tufek) 

Harp tufekleri: Yivli setli namlulu, uzun menzilli delici gucte silahlardir. (M16, Kalesnikof, G3) 

Av tufekleri: Yivli veya yivsiz (kaval) namlulu olabilir. Otomatik tipleri de mevcûttur. 

Toplu tabancalar: Toptan dolma, genellikle 5-7 mermi alan silahlardir. 

Otomatik  tabancalar:  “Otomatik”  ibâresi,  fisegi  kendi  kendine  doldurmasi  ve  bos  kovani  atmasi  mânâsinadir. 
Kendiliginden  doldurus  yaparlar.  Ilk  doldurus  atici  tarafindan  yapilir.  Muteakip  dolduruslar  spontanedir.  (kendiliginden-
aninda-canli)  Tam  ve  yari  otomatik  olabilirler.  Yari  otomatiklerde  her  atis  icin  tetigi  ayri  ayri  cekmek  gerekir.  Tam 
otomatiklerde tetik bir kere cekildiginde birakilincaya veya fisek bitinceye kadar atis devam eder. sarjor kapasiteleri 13-17 
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civarindadir. Ek sarjorler yapilarak kapasite 24-30’a cikarilabilir. Makineli tabancalar, El tabancalarindan daha buyuk ve 
sarjor  kapasiteleri  daha  fazla  (15-71  mermi)  olan,  tam  veya  yari  otomatik  ates  edebilen  tabancalardir.  (MP5,  Sten 
makinali) 

TABANCA PARCALARI 

Namlu 

Mermi  cekirdegine  hiz,  donus  ve  yon  vererek  hedefe  gondermeye  yarayan  ici  bos  madenî  boru.  Namlu 
icerisinde (kaval namlulu av tufekleri haric) helezon sekilde uzayan oyuntu (YIV) ve cikintilar (SET) vardir. Namlu, sabit 
veya  hareketli  olabilir.  Sokulup  takilmalarda  da  cikar  veya  cikmazlar.  Namlular  Krom,  Nikel,  Karbon  ve  celikten 
mamuldur. Yiv-setler; cekirdegin kendi ekseni etrafinda donusune imkân verirler. Boylece havayi burguvarî delmesi, atis 
menzilinin uzamasi, cekirdegin hedefe uc kismiyla intikâli, temasi ve delme gucunun artmasi yiv-setler arayiciligiyla olur. 
Setler asinirsa; cekirdegin namludan cikis hizi duser, menzil kisalir, cekirdek kendi ekseni etrafindaki turunu 
tamamlayamaz. Hedefe takla atarak yaklasir. Hedefe ucu ile degil de herhangi bir yani ile temas edeceginden nufuz gucu 
ile  deliciligi  azalir.  Ayrica  dengesiz  asinmalar  nisanda  sapmalara  yol  acar.  Namlunun  omrunu  uzatmak  icin;  atislari 
takiben namlu icinin once tel firca ile, sonra bez veya benzerleri ile silinip temizlenmesi daha sonra hafifce yaglanmasi 
(hafif  yagli  bezin  namlu  icinden  gecirilmesi)  gerekir.  Fabrikasyon  ve  esdeger  kalitede  mermi  kullanilmasi  gerekir.Bos 
kovanlar toplanarak yapilan el dolgusu fiseklerde cekirdek madeni cok sert, caplari uygunsuz ve hatali olmasi nedeni ile 
setler  kisa  surede  ve  anormal  bir  bicimde  asinirlar.  Hatta  namluda  siskinlik  ve  parcalanmalara  sebeb  olabilirler. 
Fiseklerdeki  (fabrikasyon  veya  el  yapimi)  imal  hatalari,  rutubetli,  nemli  yerlerdeki  kotu  muhafaza  gibi  nedenlerle, 
atesleme  yeterli  olmaz,  patlamayi  takiben  cekirdek  namluyu  terketmeden  namlu  icinde  kalabilir.  Namlu  icinde  kaldigi 
farkedilmez ve ikinci atesleme yapilirsa namluda siskinlik ve parcalanma olabilir. 

Fisek Yatagi 

Atisa, patlamaya hazir fisegin bulundugu yere denir. Namluya bitisik -toplu tabanca disinda- ve capi ondan biraz 
daha genistir. Yiv-set icermez. Toplu tabancada, fisek yatagi fiseklerin yerlestirildigi silindir uzerlerindeki yuvalardir. Fisek 
yatagi  genisligi,  kullanilan  mermi  capindan  cok  az  genislikte  olmalidir.  Genislik  asiri  olursa,  -asinma  veya  hatali  fisek 
kullanmadan-  atista  fisek  genisler,  siser  hatta  yarilabilir.  Bu  takdirde  otomatik  silahlarda  bos  kovanin  disari  atilmasi 
guclesir veya durur. Silah devre disi kalir. Yine cekirdek-namlu ekseni birbiriyle uyumlu olmaz ve namlu cekirdekten zarar 
gorebilir.  Genislik  normalden  dar  olursa  -pislik,  pas  birikimi,  yapim  hatasi-,  fisek,  yataga  tam  yerlesemez,  sikisir, 
patladiktan sonra kovanin atilmasi mumkun olmaz. 

Hazne 

Sarjorun  silah  uzerinde  yerlestirildigi  yer,  sarjor  yuvasidir.  Sarjor  yuvasi  ile  birlikte  sarjor,  hazneyi  meydana 
getirir. sarjor, silah govdesine takilabilir veya kabza icerisindedir. Sarjorlu silahlarda, fisegin fisek yatagina doldurulmasi 
esnasinda meydana gelen tutukluklarin bir cogu, sarjor agzinin ezilmesi, asinmasi, sarjor yayinin ozelligini kaybetmesi, 
yayin sikismasi ve fisegin sarjore iyi yerlestirilmemesinden kaynaklanir. sarjore fisek yerlestirilirken agzi zorlanmamali, 
dusurulup ezilmemeli. Ayrica, sarjorun yatagina tam oturmus olmasi gerekir. 

Kovan Atma Tertibati 

Fisek  veya  bos  kovani,  fisek  yatagindan  veya  top  yuvalarindan  disariya  cikarilmasini  veyahut  da  atilmasini 
saglayan sistemdir. Otomatik tabancalarda genellikle surgu uzerindeki kovan atma boslugunun geri kisminda ust veya 
yan  tarafina,  bazilarinda  ise  mekanizma  basi  uzerine  yerlestirilmis  bir  tirnak  ve  bu  tirnagin  karsisina  gelecek  sekilde 
govde  uzerine  yerlestirilmis  sabit  bir  bos  kovan  atacagindan  ibarettir.  Mekanizma  isletilerek  mermi  hazneye  (fisek 
yatagina)  yerlestirildiginde,  sistemin  tirnak  ucu  kovan  kenarindaki  girintiye  yerleserek  fisegi  kavrar.  Gerek  geri  tepme 
esnasinda, gerek surgu ile geri cekildiginde, tirnagin monte edildigi surgu ile birlikte tirnak da geriye dogru gelir. Kenarina 
takili  oldugu  kovan  veya  fisegi  de  yatagindan  cikarir.  Ve  suratle  geriye  dogru  ceker.  Fisek  veya  kovanin  diger  kismi 
tablodaki  kovan  atacaginin  cikintili  kismina  carparak  surgu  uzerindeki  kovan  atma  boslugundan  disariya  atilir.  Tirnak 
yayinda  kirilma,  esnekligini  yitirme,  tirnak  ucunun  kirilmasi,  kovan  atacaginin  kirilmasi  gibi  hallerde  sistem  bir  sekilde 
islemez, muteakip atislar yapilamaz. Tirnakla ilgili olmamakla birlikte, barut gazi basincinin yeterli olmadigi hallerde de 
surgu yeterince geriye gelemez, kovan, kovan atacagina kadar ulasamaz, ulassa da yeterince siddetli carpamaz. Kovan 
namlu ile surgu arasina sikisir kalir. (dikilir). Bir cok atici, doldurus sirasinda surgu ve kurma kolunu geriye cekip, doldurus 
icin birakma sirasinda serbest birakmaz ve eli ile yardim ettiginden , tirnagin uc kismi kovana yeterince siddetli carpip 
kenarindaki  oyuga  takilmaz.  Bu  durumda,  tirnagin  uc  kismi,  fisegin  gerisinde  ve  bosta  kalacagindan,  ya  igne  fisek 
kapsulune kadar ulasamayip ateslemeyi saglayamamakta  veya atesleme olsa bile bu defa kovana takili olmadigindan 
bos  kovani  disariya  atamamaktadir.  Bu  sebeble  doldurus  sirasinda,  surgu  veya  kurma  kolunu  geriye  cektikten  sonra 
aniden serbest birakip, yerine getiren yayin itme gucu ile kendiliginden ve suratle ileriye firlamasi saglanmalidir. 

NISAN TERTIBATI: 

Namluya  yanlara  ve  yuksekligine  yon  vermeyle  ve  istenilen  sekilde  hedefe  isabet kaydetmeye  yarayan 
tertibattir. Tabancalarda gez ve arpaciktan ibarettir.  
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Gez: Namlunun geri ve fisek yatagina isabet eden bolgesi uzerinde veya surgunun bu bolgeye yakin yerinin 
uzerinde bulunur. ucgen, dikdortgen, yarim daire, tam daire seklinde olabilir. 

Arpacik:  Namlu  agzina  yakin,  surgu  yahut  namlu  uzerinde  olan  dikdortgen,  ucgen,  koni,  kure  cember  icine 
yerlestirilmis degisik sekilleri vardir. Bazilari uzerinde gece nisan almayi saglayan fosforlu maddeler bulanabilmektedir. 
ucgen,  dortgen,  yarim  daire gez’lerin gorus  sahalari  genis olup, suratle  yonelip kolay  nisan  almak  mumkundur.  Daire 
gez’in gorus alani dar, nisan hatti ayarlamasi zayif; isikta guc ve zaman alici olmakla birlikte, nisan hattinin her yonuyle 
birlikte kontrolu mumkun, istikrarli ve daha cok isabet kaydeden atislara imkan verir. Diger gez’lerin ust kenarlarinin sinirli 
olmayisi nisan hattinin bu kenar uzerindeki sahasini sabit kilmaz, sihhatli ve isabetli atis guclesir. 

ATESLEME SISTEMI: 

Silahin kapsule darbe yaparak barutu tutusturmaya yarayan kismidir. 

Horozlu sistem: Darbeyi dogrudan horoz yapar. Kapsul icindeki hassas patlayici madde darbe tesiri ile infilak 
eder.  Kapsul  maddesinin  alevi  baruta  ulasir  ve  onu  tutusturur.  Yanan  barut  cok  miktarda  ve  suratle  genisleyen  barut 
gazini olusturur. (kendi hacminin 300-400 kati genlesir) Mermi icindeki artan basinc ile cekirdek fisekten ayrilir ve namlu 
icinde hareket ederek uzaklasir. 

Horoz ve igneli sistem: Horoz, darbeyi dogrudan kapsule yapmaz. Atesleme ignesi veya mili ile bu isi yapar. 
Ignenin kirilmasi, egilmesi, yuvasinda sikismasi, yayinin kirilmasi veya esnekligini yitirmesi gibi arizalari mumkundur. Bazi 
hallerde uc kismi ileriye cikik vaziyette kalan, tekrar geri donmeyip sabitlesen, sikisan ignelerin, doldurus sirasinda tetige 
basilmaksizin kendiliginden patlamaya hatta silahin seri otomatik hale gecmesine neden olmaktadir. 

Igneli  sistem:  Horoz  yoktur;  darbe,  yay  ile  kurulan  igne  arayiciligiyla  gerceklesir.  Igne  yayinin  esnekligini 
yitirmesi,  kirilmasi  sikismasi  baslica  arizalaridir.  Atesleme  sisteminin  yapisindan  dolayidir  ki,  emniyete  alinmazlar  ise 
silahlar  dipcikleri  uzerine  duttuklerinde  veya  ani  carpma  ve  sadmelerde  kendiliginden  ates  alabilmektedirler.  (Kaza 
sonucu patlama(!)) 

FISEK: 

Tum unsurlari bir arada ateslemeye elverisli yapiya fisek denir.  

(cekirdek+kovan+barut+kapsul=Mermi) 

Fisek olculeri metrik sistemde mm olarak ifade edilir. (Ingiltere ve ABD’de kalibre olarak) Tanimlama icin genel 
olarak iki rakamli bir ifade kullanilir. 9x19 mm gibi. Ilk rakam cekirdek capini ikinci rakam kovan boyunu bildirir. TC’de 
polis ve asker tabancalarinin mermi standarti budur. (14’lu Browning, Ruger, MP5 vb) Edinilecek silahlarin bu standarta 
uygunlugu cephane temini icin zaruridir. Atesleme maddesinin bulundugu bolgeye merkez vuruslu, kenar vuruslu olarak 
ikiye ayrilir. Kovan dip tablalarinin durumuna gore toplu tabanca fisegi, otomatik tabanca fisegi... Cekirdegin uc yapisina 
gore ise Browning, Parabellum... 

Kapsul:  Ince  tabaka  halinde pirinc, bakir  veya  nikelden  yapilidir.  Kapsullerin  uzeri genellikle cesitli  renklerde 
boyanir.  Amaci  kapsul  maddesi  icindeki  kimyasal  maddenin  paslanma  ve  nemlenmesini  onlemektir.  Ayni  amacla 
cekirdegin kovanla birlestigi bolgeler de, bir bant seklinde boyanarak barutun yaglanmasi, nemlenmesi 
onlenebilmektedir. Bazi hallerde renkler fiseklerin, zirh delici, izli veya yangin cikartan cinsten oldugunu belirtmeye yarar. 

CEKIRDEK: 

Metal gomlekli; kovana bitisen dip kismi haric diger yerleri sert bir metal gomlekle kapli kursun nuveden ibarettir. 
Metal gomlek, pirinc, bakir, nikel, celikten olabilir. Yaygin olarak cekirdek uzeri yaldizla kaplidir. Bu, namluda asinmayi 
azaltir,  depolama  esnasinda  curume  paslanma  olmaz.  (yerli  el  dolgusu  mermilerin  cekirdeginde  yoktur,  paslanir  ve 
namluyu  asindirirlar.)  Gomlek  cekirdege  sekil  verir  ve  delici  gucunu  artirir.  Yumusak  uclu  cekirdeklerde  sert  madeni 
gomlek,  uc  kismi  haric  cekirdegin  diger  bolgelerini  kaplar.  Bu  cekirdek  canlilara  karsi  kullanildiginda  carpma  aninda 
genisleyerek durma miktarini artirmaktadir. Canli hedefi delip gecme yerine hedefte kalir ve doku parcalayici etkisi daha 
fazladir. 

BAKIM VE SILAH 

Bu makalede sizlere silahtaki arizalar ile bunlarin giderilmesi ve silahlarin bakimi ile kullanilacak malzemelerin 
islevleri  hakkinda  genel  ve  kisa  fakat  oz  bilgiler  verecegiz.  Ayni  zamanda  silahsiz  kalindiginda  eldeki  imkânlarin  en 
kotusu ile yapilabilecek olan ve her zaman her yerde bulunabilecek ve kullanilabilecek ilkel bir savunma ve saldiri aleti 
olan “sopa” ve cesitleri hakkinda da basit ama etkili bilgiler sunacagiz.  
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SILAHTA TUTUKLUK  

Tutukluk, silahin calismasinin akâmete ugramasidir. Tufegin kendisinden, fisekten yahut sarjorden 
kaynaklanmaktadir. 

a- Namluya fisek surulememesi.  
b- Silahin ates almamasi, (Namluda fisek var) c- Bos kovanin disariya atilamamasi.  (Atistan sonra..); seklinde 

tutukluklar ortaya cikabilir. 

A- Namluya Fisek Surulemiyor ise; 

1- Fisek sarjorden cikmiyor; 

a- sarjor yerine oturmamistir. (oturtulur.) 
b- sarjor veya yayi hasarlidir. (sarjor degistirilir.) 

2- Fisek hasarlidir. (Degistirilir.) 

3- Fisek sarjorden ciktigi halde namluya surulemiyor; 

a- Fisek yatagi kirlidir. (Temizlenir.) 
b- Fisek hasarlidir. (cikartilir, degistirilir.) 
c- Yerine getiren yay esnekligini kaybetmistir. (Degistirilir.) 
d- Toz, kum gibi maddeler mekanizmanin hareketini engellemektedir. (Tufek sokulup temizlenir.) 

B- Tetik cekildigi halde silah ates almiyor ise; 

1- Igne kapsule carpmiyor. (Igne veya igne yayi kiriktir. Kirik parca degistirilir.) 
2- Igne kapsule hafif carpiyor. (Igne kisa veya igne yayi esnekligini kaybetmistir. Hasarli parca degistirilir.) 
3- Igne kapsule carptigi halde ates almiyor. (Fisek bozuktur. Degistirilir.) 

C- Atesten sonra bos kovan disari atilmiyor ise; 

1- Fisek yatagi kirlidir. (Temizlenir.) 
2- Tirnak veya tirnak yayi hasarlidir. (Hasarli parca degistirilir.) 

PIYADE TUFEGININ BAKIMI 

Bakim; malzemeyi, aleti her ân kullanima hazir tutmak icin zarurî olarak yapilan islerdir. Bu isin sorumlusu, aleti 
kullananin bizatihi kendisidir. (Dilerse yapmasin!!!) 

a- Gunluk Bakim: 

Gozle kontrol, Elle kontrol, Sikistirma, Temizleme, Ayarlama, Yaglama 

b- Haftalik Bakimi: 

Gunluk bakimdan farkli olarak biraz daha teferruatli yapilir. Gunluk bakima ilaveten, silah sokulur. Namlu ici ve 
atesleme duzeninin hareketli parcalari temizlenir. Kontrol edilir. Koruyucu yag ile yaglanir ve takilir. 

c- Atis Bakimi: 

Haftalik  bakim  gibi  uygulanir.  Atis  oncesi  ve  sonrasinda  yapilmasi  uygun  olur.  Atis  oncesinde;  namlu  ici 
temizlendikten  sonra  yaglanmaz.  Atis  temiz  namlu  ile  yapilir.  Atis  sonrasinda;  namlu  yeniden  temizlenir  ve  bu  defa 
koruyucu yag ile yaglanir. Atis sonrasi bakimi; namlunun selameti ve omur uzunlugu icin uc gun ust uste yapmak gerekir. 
Kimyasal  artiklarin  arindirilmasi  ancak  mumkun  olur.  Silahin  yanisira  sarjor  ve  sair  ekipmanin  da  bakimi  yapilmali. 
Temizleme esnasinda kazimak icin metal degil ahsap âlet kullanilmali. Temizlik sonrasi namlu ucu tikacla kapatilmamali; 
paslanir! 

Bakimda Kullanilan Temizleme Maddeleri Ve Yaglar 

a- Namlu ici temizleme yagi: Kimyasal cozucudur. Atis sonrasi namlu ici vs aksamlarin ilk temizligi bu madde 
ile yapilmali. ve kurulanmalidir. (Ince bir tabaka kalincaya dek silinmeli.) 

b-  Koruyucu yag:  Pasa  karsi  gecici  koruma  saglamak  icin  kullanilir.  Atis  sonrasinda  temizleme  yaginin 
ardindan namlu icine surulur. Yagisli ve nemli hava ile iklimlerde tum silah ve hareketli aksamlar pasa karsi yaglanir. 
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c- Bezir yagi: Silahlarin varsa ahsap kisimlarinin bakimi icin kullanilir. 

HAYATTA KALABILME 

-Silah Bakimi Ve Silah Yapimi- 

Iyi ve bakimli bir caki-bicak arazi sartlarinda fevkalâde gerekli bir malzemedir. Edinilmeli ve tasimak aliskanlik 
haline getirilmelidir. caki yahut onun dahi yoklugunda kendi cabamizla hazirlayabilecegimiz basit bir silah ve aletler, basta 
gida temininde ve nisbeten kendimizi savunmada ise yarar. Basit de olsa silah sahibi olmanin verecegi emniyet hissi bir 
diger artisidir. 

SOPALAR: 

1- Adi Sopa: 

Sadece  bir  degnek  ve  bir  daldan  ibaret  olup,  kolayca  sallayabilmek  icin  yeterince  kisa  ve  vurulan  yeri 
hasarlayabilecek olcude saglam ve uzun olmali. 

2- Topuzlu Sopa: 

Ucunda  bir  yumru  yahut  agirlik  bulunan  âdî  bir  sopadir.  Bu  agirlik  agac  dalinin  uzerindeki  dogal  bir  yumru 
olabilecegi  gibi,  sopanin  ucuna  baglanan  bir  tas  vs.  de  olabilir.  Bu  amacla,  uygun  taslara,  sopaya  ve  baglama 
malzemelerine  ihtiyac  vardir.  Ortasi  kum  saativarî  bogumlu  taslar  oldukca  uygundur.  Sopa,  sert  ve  duzgun  olmalidir. 
Nihayet tas, agac dallarina cesitli usullerle baglanir. 

A- Agac dalini yararak sopa yapmak: 

1- Igne baglayin 

2- Dali ucundan yarin 

3- Tasi yerlestirin 

4- Tasi caprazlama baglayin 

5- Sopanin ucunu sikica baglayin 

B- Catal agactan sopa yapma: 

Tasi yerlestirdikten sonra catali ucundan ve yarilmayi onlemek icin catalin basladigi yerden sikica baglamali. 

C- Sarma Sopa Yapma: 

90  cm.  uzunluk  ve  2.5  cm.  kalinlikta  sopa  bulun  ve  yaklasik  olarak  capinin  yaridan  fazlasini  bir  ucundan 
traslayin, inceltin. 1,5 kg. kadar ortasi oyuk uygun tas bulun. Sopanin traslanmis ince ucunu tasin etrafina sarin, baglayin. 

D- Sapan Sarmasi: 

Topuzlu sopanin degisik bir tipidir. Ancak tas (1,5-2 kg) sopaya bir iple ve sarkacak bicimde baglanir. Bu tip 
sopayla  vuruslar  daha  etkilidir.  corap  icine  kum  doldurmak  veyahut  tas  koymak  suretiyle  de  sapan  sopasi  yapilabilir; 
ancak tek kullanimlik olurlar.  

TUFEK NISANCILIK VE ATIS 

Bu  makalede  umdugumuz  gâye,  kullanacak  olana,  silahi  etkili  bir  sekil  ve  seviyede  kullanabilecek  bicimde 
tanitmak,  bakim  ve  muhafazasinin  esaslarini  ogretmektir.  Diger  yandan  iyi  bir  atici  olabilmek  icin  dogru  nisan,  dogru 
nisan vaziyeti alma ve dogru tetik dusurme konularinda gerekli bilgileri aktarmaktir. Ayrica bilinmelidir ki; nisancilik egitimi 
ile kazanilan bilgiler atisla/pratikle pekistirilmeli, beceriler arttirilmalidir. 

PIYADE TUFEGININ KULLANIMI VE OZELLIKLERI 

Ferdî temel yakin muharebe silahidir. Yatik mermi yollu, gorerek ates eden, tek kisi tarafindan kullanilan hafif bir 
piyade silahi olup sarjorle doldurulur, igne ile ateslenir. Barut gazinin geri tepmesi ile otomatik veya yari otomatik calisir. 
(T.S.K.’nde G3, G1, M1 piyade tufegi kullanilmaktadir.) 

-Tek tek veya surekli atis yapabilirler. (M1 tek tek...) 
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-500 metre dahilinde canli veya hassas cansiz hedeflere karsi etkilidir. 

-Durbun takilarak keskin nisanci silahi olarak kullanilabilir. 

-Gece gorus durbunu takilarak gece sartlarinda kullanilabilir. 

-Namlu ucuna takilarak tufek bombasi atilabilir. 

G3, G1 ve M1’in bazi sayisal ozellikleri ise sunlardir: 

G3 - G1 Piyade tufegi: 

Cap: 7.62mm 

Tesirli menzil: 400 m. 

Azamî menzil: 3700m. 

Tarjor kapasitesi: 20 fitek 

Uzunlugu: 102 cm. 

Agirligi: 4.250 gr. 

Atis surati (dk.): tek tek: 20-30 atim/ otomatik: 500-600 atim. 

Nisanci taksimati: 100-400m. 

M1 Piyade tufegi: 

Cap: 7.62 mm. 

Tesirli menzil: 500 m. 

Azamî menzil: 3700m. 

Tarjor kapasitesi: 20 fitek 

Uzunlugu:110.7 cm. 

Agirligi: 4.300 gr. 

Atis surati: tek tek:16-24 atim 

Nisanci taksimati: 100-1200 m. 

Piyade Tufegi Muhimmat Cesitleri: 

Silah ile veya silahsiz olarak canli/cansiz hedeflere karsi kullanilan her turlu maddeye muhimmat denir. Piyade 
tufegi muhimmatina fisek de denir. Fisek; cekirdek, kovan, sevk barutu ve kapsul olmak uzere dort parcadan meydana 
gelir.  

Kullanim amaclarina gore hazirlanmis farkli muhimmat cesitleri vardir: 

1-Normal  Fisek:  cekirdegi  bakir  renkli  olup,  uzerinde  tarifleyici  baska  bir  isaret  bulunmaz.  Atis  egitimi  ve 
muharebede kullanilir. 

2-Izli Fisek: cekirdeginin ucu kirmizi boyalidir. Atesin gozlenmesi (gece nereye, hangi tarafa atildigini gormek), 
isaret ve yangin cikarmak maksadiyla kullanilir. Sarjorde 1-4-9-19. fisekler izli yerlestirilir ki, sarjorde giderayak daha ne 
kadar muhimmat bulundugu kestirilebilsin. 

3-  celik  cekirdekli  Fisek:  cekirdek  ucu  siyah  boyalidir.  Hafif  zirhli  araclara,  barinaklara  ve  insanlara  karsi 
kullanilir. 

4-  Bomba  Sevk  Fisegi:  cekirdegi  yoktur.  Agzi  buzulu  ve  boyasizdir.  Tufek  bombasi  atmak  icin  kullanilir. 
Bunlardan baska T.S.K.’nde kullanilan manevra ve egitim fisekleri vardir. 
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Fisek Delme Tesirleri: 

Kuru cam / 100 m.den : 65 cm. 

Kum/ 200 m.den: 15 cm. 

Celik Levha/ 100 m.den: 1 cm. 

Piyade Tufeginin calisma Esaslari: 

Piyade  Tufegi  otomatik  ve  yari  otomatik  olarak  ates  edebilir.  calisma,  atesleme  duzeni  yardimi  ile  saglanir. 
Atesleme sonrasi barut gazinin geri tepmesi, yerine getiren yayin ileri itmesi prensibine gore calisir:  

1-Doldurulmus, kurulmus ve atese hazir duruma getirilmis bir tufekle tetik cekildiginde atesleme ignesi kapsule 
carparak kapsulu atetler. Kapsul kovan icindeki sevk barutunu tututturur. 

2-Sevk  barutunun  yanmasi  ile  meydana  gelen  barut  gazinin  basinci  bir  yandan  mermi  cekirdegini  ileri  dogru 
iterken bir yandan da mermi kovanini geriye dogru iter. 

3-Mermi kovaninin geriye itilisi ile hemen arkasindaki kapak takimi namlu icindeki bos kovani da yakalayarak 
geriye iter. Bu esnada “bos kovan atacagi”na takilan bos kovan disari atilirken “atesleme cekici” kendiliginden yeniden 
kurulmus olur. Ve sikismis olan “yerine getiren yay”, serbest kalan kapak takimini ileri iterken kapak takimi namluya yeni 
bir fisek surer. 

Piyade Tufegi Parcalari: 

Parcalarin bir kismi hareketli iken bir kismi sabittir. 

1- Ana Parcalar: a- Namlu, b- Kundak, c- Atesleme Duzeni, d- Nisan Tertibati 

2- Yardimci Parcalar: a- sarjor, b- Aski Kayisi. 

Ana Parcalarin Tanimlari: 

a- Namlu: Ates edebilmek icin fisege yataklik eder. Mermi cekirdegine istikamet ve “donus” verir. Donus, namlu 
icindeki yiv-setler araciligiyla meydana gelir. Boylece cekirdek hedefe takla atarak degil, kendi ekseni etrafinda donerek 
duzgun olarak varir. 

b-  Kundak:  Namluya,  atesleme  duzenine  yataklik  eder,  ates  esnasinda  silahin  desteklenmesini  saglar.  El 
kundagi, boy kundagi, el kabzasi ve dipcikten meydana gelir. 

c-  Atesleme  Duzeni:  Gorevi,  tufege  surulen  mermiyi  ateslemek,  bos  kovani  disari  atmak  ve  tufegi  yeniden 
ateslemeye hazir hâle getirmektir. Tetik tertibati, sandik, kapak takimi, emniyet mandali, atesleme ignesi, gaz pistonu ve 
yerine getiren yay’dan meydana gelir. (Atesleme ignesi, gaz pistonu, yerine getiren yay sandigin icinde yeralir, disaridan 
gorulmez.) Emniyet mandali; tufegi emniyete almaya, tek ve surekli atese hazirlanmaya yarar.  Mandal “E”ye getirilince 
silah  emniyettedir.  “T”ye  getirildiginde  tek  tek  atese,  “S”de  ise  surekli  atese  ayarlanmis  olur.  Kurma  kolu  ilk  atet  icin 
namluya mermi surmeye yarar. 

d- Nisan Tertibati: Ates icin hedefe nisan almayi temin eder. Gez ve arpaciktan tesekkul eder. Her iki parcada 
namlu uzerine oturtulmustur. Gez, dort kademelidir: 100 - 200 - 300 ve 400 m. Standart muharebe kademesi, 200 m.dir. 
Kademelerin ucu yuvarlak, biri ise “V” seklindedir. “V” sekilli kademe arac uzerinden ates veya gece sartlarinda ateste 
kullanilir.  

Yardimci Parcalarin tanimlari:  

a- Sarjor: Namluya mermi vermeye yarar. 20 mermi kapasitelidir. Iki sarjor ters olarak birbirine tesbit edilerek 
pratik kullanma imkani dogar. 

b- Aski Kayisi: Silahi tasimaya, atislarda destek saglamaya, surunerek ilerlerken silahi surumeye yarar. Kayis 
mesafesi  kisiye  gore  soyle  tesbit  edilir:  Tufek  yatay  tutuldugunda  (kayistan),  X  mesafesi  kisinin  el  bilegi  ile  dirsegi 
arasindaki mesafe kadar olmalidir. 

Tufegin Sokulmesi: 

Tufek su kurallara riayet edilerek kolayca sokulur - parcalanir. 

1- Silah emniyete alinir. 
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2- sarjor cikartilir. 

3- Silah bosaltilir. 

4- Namlunun bos olup olmadigina bakilir. 

5- Aski kayisi ust (namluya yakin) ucundan cikartilir. 

6- Sandik arka kapagi uzerindeki iki kilit pimi cikartilarak dipcik kismi uzerindeki yuvalara takilir. (Kaybolmasin ve 
diger pimler ile karismasin.) 

7- Sandik arka kapagi dipcik ile birlikte cekilerek sokulur. 

8- Kilit pimi cikarildiktan sonra kabze sokulur. 

9-  Kapak  takimi  (mekanizma)  tufek  geriye  yatirilip  kurma  kolu  geriye  cekilerek,  (yere  dusmemesine  dikkat) 
cikartilir. 

10- “Alev gizleyen”, namlu agzindan saat yonu aksine cevrilerek cikartilir. 

11- El kundagi tesbit pimi cikartilarak yerinden sokulur. 

Tufegin Takilmasi: 

Tufek en son sokulen parcadan baslamak uzere sokum sirasinin aksine sirayla takilir. 

Parcalarin takilma siralari soyledir: 

1- El kundagi 

2- Alev gizleyen 

3- Kapak takimi (mekanizma) 

4- Kabze ve tetik tertibati 

5- Sandik arka kapagi ve dipcik 

6- Aski kayisi. 

Parcalarin uygun takilip takilmadigini kontrol icin birkac defa doldurus yapip tetik dusurulur. Ve sarjor takilir. 

NISAN VAZIYETLERI 

Nisan almak icin, mevzide, silah ve vucûdumuzun almis oldugu duruma nisan vaziyeti denir. Mevziin durumuna 
gore ayakta, comelerek, oturarak, yatarak alinabilir. Bunlarin herbiri mevziin sagladigi sutre imkânina gore destekli yahut 
desteksiz nisan vaziyeti seklinde olabilir. Ayrica, hava hedefleri ile hucum atislarinda kalcadan nisan vaziyeti 
kullanilmaktadir. 

A- Ayakta Nisan: 

1- Desteksiz: Hedef yonunde yarim saga donulur. Sag ayak omuz genisliginde yarim saga acilir. Namlu hedefe 
dogrultulurken, dipcik sag el ile omuza dogru yukseltilir. Dipcik, tabaninin 1/3’i omuzu yukari tasacak sekilde sag omuz 
bosluguna  yerlestirilir.  Tufek,  el  kundagi  ve  kabzeden  tutan  her  iki  el  yardimi  ile  omuza  dogru  bastirilir.  Sag  dirsek, 
zeminle  arasinda 45°’lik  aci  yapacak sekilde  yana  acilir.  Sol  kol gerekiyorsa  kayis dolandiktan sonra  mumkun oldugu 
kadar tufegin altina verilir ve kaynak yapilarak nisan alinir. 

2-  Destekli:  Ilave  olarak  destegin  vucuttan  uzakligina  bagli  vaziyette,  sol  kol,  bilekle  dirsek  arasindan  veya 
sarjorle arpacik arasindan (tufek icin) destege dayanmak suretiyle nisan alinir. 

B- Comelerek Nisan: 

1-  Desteksiz:  Camurlu  arazide  veya  pusuda  alinmaya  elverislidir.  Ilkin  comelerek  hedef  kucultulur.  Ayak  ve 
tabanlar yardimi ile yarim saga donulur (sol meme hedefi gosterir). Sag ayak bir omuz genisligi kadar yana acilir.  Ayak 
tabanlari  yere  iyice  oturmalidir.  Dirseklerin  biraz  gerisi  dizlerin  ic  kismina  dayanir.  Kollar  asagi  ve  yanlara  dogru 
bastirilarak sabitligi artirilir. Tufege hâkimiyet esâslari uygulanarak nisan alinir ve ates edilir. 
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2- Destekli: Ilâve olarak sol kol veya el mevcut destege dayanir. 

C- COKEREK NISAN: 

1- Desteksiz:  Yukselerek  devam  eden  yamaclarda  veya  uygun  sutre  bulunan  duz  arazide  kullanilmaya 
elverislidir. Evvelâ cokulur, hedef kucultulur. Sol meme hedefi gosterecek sekilde yarim saga donulur. Sag ayak yerde ve 
topuk  her  iki  kaba  etin  ortasinda  olacak  sekilde  cokmek  gerekir.  Sol  ayak  burnu  hedef  yonunu  gostermeyerek  atis 
istikameti ile 45°-60°’lik aci yapmalidir. Sol dirsek ice bakan yonundeki aci 90° olacak ve dirsegin gerisindeki etli kisim sol 
dizin ustune oturtulacak. Sag ayak burnu yere temasta, sol bacak dizden asagi kismi zemine diktir. Govde hafifce ileri 
verilir. Bu pozisyonda tufek elde-omuzda nisan alinir. 

2- Destekli: Ilâve olarak, destegi vucûttan uzakligina bagli vaziyette, sol kol bilekle dirsek arasindan veya tufek 
sarjorle arpacik hizasi arasindan destege dayanir. 

D- OTURARAK NISAN: 

1- Desteksiz: Alcalan arazide veya yatarak yeterince gorus temin edilemeyen durumlarda tercih edilir. Hedefe 
donulur. Sag ayak omuz genisliginde yana acilarak oturulur. Dizlerin alt kismi ile zemin arasinda bir karisik bir mesâfe 
kalacak sekilde kalcalar geriye alinir. Ayaklar dirseklerden daha acikta durur. Sag-sol dirsek etli kisimlari ile dizlerin ic 
kisimlarina konur. Vucut agirligi belden egilerek bacaklara verilir. Nisan alinir. Bacaklar onde caprazlanarak veya bagdas 
kurarak da nisan alinabilir. 

2- Destekli: Ilâve olarak; sol kol, sol el veya tufek mevcût bir destege dayandirilarak nisan alinir. 

E- YATARAK NISAN: 

1-  Desteksiz: Arazide sutre bulunmadigi hâllerde veya alcak sutreler gerisinde (dusmani gozetlemeye imkân 
oldukca) kullanilir. Yere yatilir. Bacaklar rahat, bir-iki omuz genisliginde, ayak-bacak ic yuzleri yere yapisiktir. Sag diz hafif 
one cekilir, boylece gobegin yerden temasi kesilir. (Solurken vucûdu titretip nisani bozmasin). Nisan alinir. Vucûdun uzun 
ekseni ile tufegin uzun ekseni arasinda 30°’lik aci olmali. 

2- Destekli: Farkli olarak; el, el bilegi, kol destege dayanir. Tufek dogrudan destege temas etmez, etmemeli. 

Sutre ve destek gerisinden nisan alindiginda; 

— Dutmana kucuk hedef gostermeye, 

— Destekli ates imkânlarindan istifâdeye, 

— Kisa surede ates etmeye calisilir. 

Tumsek,  tas,  duvar,  agac...  vb  sutrelerin  sag  tarafindan  nisan  alinir  (vucudu  gizleriz)  Solaklar  aksi  hareket 
ederler. Gizleme saglayan cali vb. ortasindan degil, sag yanindan nisan alinir. Sutre gerisinde hareket etme imkâni varsa, 
ates  edildikten  sonra  yer  degistirmek  ve  degisik  noktadan  ates  etmek  dusmanin  isini  zorlastirir.  Nisan  icin  yerinizi 
kestiremez. Gafil avlamak ve karsi  atese zaman birakmamak icin, ates oncesi butun  hazirliklar  sutre gerisinde 
tamamlanmali, tufek suratle hedefe dogrultulmali ve goruldugunde tetik dusurulmelidir. Sutre gerisinde, sol kol ve el tufek 
altina konarak destek saglanamiyorsa, sol kolun yan tarafi tufege dayatilarak destek saglanabilir. 

F- KALCADAN (HUCUM) NISAN: 

Hucum  ve  kapali  (sik  agacli)  arazide  bize  ates  edebilecek  hedeflere  karsi  kullanilir.  Etkisi,  hedefe  isabetten 
ziyâde  psikolojiktir.  Ayaklar  yerde  sabit,  bir  omuz  genisliginde  acik,  ayak  burunlari  hedef  istikametinde,  dizler  hafifce 
bukuk,  vucûd  kalcadan  itibaren  ileri  dogru  egik  olmalidir.  Sag  kolun  dirsekten  asagi  kismi  ile  dipcik  birbirine  sikica 
dayanmali. Tufek, arpacigin hemen gerisinden, el kundaginin on kismindan basparmak yukarida kalacak  sekilde sopa 
tutar gibi kavranir. Sol kol kasilmadan duz tutulur. Gozler hedefe bakarken  namlu ucu da, gorus icinde olmali. Namlu 
istikâmeti, hedefin altini gostermeli. Yani hedefe, tum vucûd cevrilerek donulmeli. 

G- HAVA HEDEFLERINE KARSI NISAN: 

Genel  olarak  ayakta  veya  cokerek  nisan  alinir.  Kucuk  hedef  gosterdigi  icin  cokerek  nisan  tercih  edilmelidir. 
cokuldugunde, kaba et, sag topuk uzerine oturmaz. Sol bacak iyice sol ileri uzatilir. Agirlik hafifce ileri verilir. Kara hedefi 
nisanindan farkli olarak; tufek aski kayisi (sabitlemek icin) kullanilmaz, kollar herhangi bir yere dayanmaz, hedef  takibi 
onleme verilerek (yani tam hedefe degil bir miktar onune ates) duz ve muntazam bir hareket seklinde yapilir. Bu amacla 
vucûd belden dondurulur. Tufek, bas ve kollar oynatilmaz. 
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A T I S 

Atisin onemi: 

Eger kullanmada yeterli beceri ve gerekli bilgiler kazanilmamis ise, en iyi silah bile kiymetsizdir. Tehlike âninda 
tetik cekmek, nisan almak, ates etmek ve isabet kaydetmek cok suratli ve otomatik olarak gerceklestirilmelidir. cunku 
boyle  anlarda  saniyeler  dahî  buyuk  rol  oynar.  Hatta  yakin  mesafelerde  nisan  almaksizin  ates  edip  isabeti  artirici 
melekeleri kazandiracak egitimlerin yapilmasinda fayda vardir. Kirlarda veya sehrin icine kurulmus olan “atis 
poligonlari”nda  atis  egitimi  yapmanin  faydasi  inkâr  edilemez.  Atis  egitimi  denilince  yalniz  hakikî  mermiler  kullanilarak 
yapilan uygulamalar akla gelmemelidir. Egitimin ilk safhalarinda bos silah ve vucut hareketlerinin  organize edilmesi ile 
hakiki  atislara  alistirma  egitiminin  de  buyuk  faydalari  vardir.  Yine  atis  egitiminden  sadece  silahi  cekip  hedefe  isabet 
ettirmek  becerisi  cikarilmamalidir.  Iyi  bir  isabetin  yaninda,  mevcut  sartlardan  ve  vucut  hareketlerinden  yararlanilarak, 
dusmana kucuk hedef gosterme, yani “hedef kucultme” de ayni derecede onemlidir. Bu aliskanlik ve beceriler, yapilacak 
egitim  ve  gercek  uygulamali  atislarla  elde  edilir.  Kazanilan  aliskanliklar  ve  becerilerin  kaybedilmemesi  ve  devam 
ettirilmesi cok onemlidir. 

Tabancalarda Kabze Kavramak: 

Tabanca  kabzesi  parmaklar  ve  avuc  ici  ile  mumkun  oldugu  kadar  ust  kisimdan  tutulmalidir.  Ancak,  otomatik 
tabancalarin atis sirasinda surgusunun geriye dogru gelip, avuc icinin bas parmak ile, isaret parmagi arasinda kalan ust 
tarafina da carpmamasina da dikkat edilmelidir. Tetigi cekecek olan isaret parmagi, tetik korkulugunun yan tarafinda ve 
namlu dogrultusunda, tabanca tamamen hedefe yoneltilinceye kadar disarida tutulurken, geriye kalan uc parmak kabzeyi 
kavrar.  Geri  tepmeyi  emmek  ve  azaltmak  icin,  tutma  sirasinda  kabze  uzerindeki  ana  basinc,  parmaklarin  bogum 
kismindan elin gerisine dogru olmalidir. Kabzeyi asiri derecede sikmak elin titrmesine, fazla gevsek birakmakta patlama 
sonrasinda sallanmasina ve hatta elden dusmesine yol acabilir. Ikisinin ortasinda normal bir sekilde ve gucle tutulmalidir. 
Tetigi cekecek olan parmagin, tetige basinc yapacak olan bolgesi de onem kazanmaktadir. En dogru olani, parmagin uc 
kismi veya birinci orta etli kismi tetigin orta kismina basinc yapmasidir. Tetigin ust tarafindan cekildiginde, atesleme icin 
cok  daha  fazla  guc  gerekeceginden  orta  ve  hatta  biraz  daha  asagi  bir  kismindan  cekmek  daha  iyi  sonuc  verir.  Tum 
bunlara ragmen bir silah, en mukemmel bir sekilde ancak bir yardimci  vasitasiyla tutulabilir. (Ikinci el destek vb.) Silah 
aticinin  elinde  iken,  kisinin  fizik  sartlarina  bagli  olarak  az  veya  cok  derecede  olmak  uzere  daima  titreyecek  ve 
dalgalanacaktir.  En  duzgun  ve  dogru  neticeyi  elde  etmek  icin  bosta  kalan  el  ile  daha  fazla  destek  saglamak  cok 
onemlidir. 

Nisan Hatti: 

Nisan hatti, dort ayri noktanin birlestirilmesinden meydana gelen duz bir noktadir. Kisaca; Goz, gezin ust kenar 
noktasi, silme arpacik tepesi ve hedefte vurulmak istenen noktadan gecen hatta “nisan hatti” ismi verilir. Nisan alinan 
nokta, hedef merkezindeki dairenin altinda ve saat kadranina gore  (6)dir. Bazi aticilar hedefin merkezine nisan alirlar. 
Fakat baslangicta atisa yeni batlayan kitiler icin alt nokta tavsiye edilir. Nisan hattinin ayarlanmasi cok onemlidir.(sekil 1) 
Eger bu dogru bir sekilde ayarlanmamis ise, bu hata merminin istenilen noktadan baska bir yere isabet etmesine neden 
olacaktir.  Nisan  hattinin  ayarlanmasindaki  dikkatsizlikler,  bircok  aticinin  genel hatalarinin  basinda  gelir.  Atici  ister 
tecrubeli, isterse tecrubesiz olsun, tabancayi ilk yoneltisinde en mukemmel nisan ayarlamasi yapmasina ragmen, nisan 
hattini  ayarli  tutup,  tetik  cekip  dusurunceye  kadar  gecen  zaman  surecinde  dikkatsiz  hale  gelmekte  ve  ilk  nisan  alip 
ayarladigi noktanin disina isabet ettirmektedir. Atici kolunu uzatip nisan aldiginda; gez ve arpacik kendisi icin  en onemli 
unsurlar  olmakla  beraber,  bunun  hemen  akabinde  dikkatini  bu  noktalardan  hedefteki  noktaya  ve  silahin  patlamasina 
kaydirir.  Bu  anda  da,  gez  ve  arpacik  ikinci  plânda  kalmakta,  acikcasi  farkinda  olmayarak  da  tuzaga  dusmektedir.  Bu 
durumda, tetik dusurme ve silahin tutulusu cok mukemmel de olsa, gez ve arpacik arasindaki irtibatin bozulmasi isabeti 
olumsuz olarak etkileyecektir. 

1- Gez ve Arpacigin Ayarlanmasi: 

Gez ve arpacigin ayarlanmasi demek, arpacigin gez icinde oyle bir gorulmesidir ki; silme arpacik tepesi ile gezin 
ust kenar orta noktasi ayni hizada olacak  ve arpacik gezin tam orta kismina yerlesmis olacaktir.  (sekil 2) Hedefin orta 
noktasina nisan alindigi gibi, alt kenar orta noktasina da alinmasi aticinin tercihine baglidir. Butun mesele, atis sirasinda 
bu hattin ayarli olarak tutulmasi ve bozulmamasi icin gozle (veya cift gozle) kontrol edilmesidir. 

Gez ve Arpacik Ile Ilgili Nisan Hatalari, Hedefteki Sonuclari, Hatalarin Duzeltilmesi: 

1)  Eger  hedefteki  isabet  noktalari  cok  daginik  ve  belirli  bir  bolgede  toplanmiyorsa,  duzeltme  imkani  mevcud 
degildir. cunku hangi yonde duzeltme yapilacaginin tespiti mumkun degildir. Bu durum, aticinin istikrarsiz ates 
etmesinden kaynaklanir. 

2- Nisan alinan noktanin disinda herhangi bir bolgede toplanma olmussa bunun duzeltilmesi mumkundur. Misâl 
olarak, sol yukarida bir toplanma var ise; gez saga ve asagiya kaydirildiginda muhtemelen atis duzelecektir. Duzeltmenin 
tam olmasi icin atese, egitime devam etmek cok onemlidir. 
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3- Bazi aticilar, silahin nisangâh tertibatinda bir hata olmamasina ragmen, edindikleri hatali, yanlis aliskanliklari 
veya isik kosullari sebebiyle hatali atis yapmakta ve iyi, dogru atis yaptiklarini zannederlerken, hedefte istenilen bolgeye 
isabet kaydedememektedirler.  Eger merkeze  nisan  aldiklari  halde  baska  bir  noktada  toplanma  oluyorsa gruplasmanin 
yaklasik  olarak  merkezi  bulunur  ve  hedefte  ilk  nisan  aldigimiz  noktaya  olan  uzakligi  tespit  edilir.  Bundan  sonra 
toplanmanin  (A  noktasi)  ilk  nisan  alinan  noktadan  uzakligi  kadar  aksi  yonde  bir  noktaya  (B  noktasi)  nisan  alinmak 
suretiyle isabetlerin merkezde toplanmasina calisilir. (sekil: 3) Ayni yontem nisangâh duzenindeki hatalarin duzeltilmesi 
icin  de  uygulanabilir.  Ancak  bunun  icin,  aticinin  silahindaki  gez  veya  arpacik  hatasini  bilmesi  ve  buna  gore  hedefin 
merkezinin disindaki bir noktaya nisan almak suretiyle isabetleri yine merkezde toplamasi kolaylikla mumkun olabilir. 

4- Kuvvetli isik alan yonlerde ve bilhassa arpacigin uc kismindaki boyanin  asinmasi hallerinde parlama olusur. 
Parlama olan tarafta, arpacik kucuk, golge olan tarafta ise buyuk gozukur. Yapilmasi gereken, asinmis veya parlayan 
arpaciklarin kibrit veya cakmak isi ile karartilmasidir. 

Nisan Almada Gozlerin Rolu: 

Nisan  alirken  bir  veya  iki  goz  birlikte  kullanilir.  Yaygin  olarak  kisilerin  bir  gozlerini  kapatip,  tek  goz  ile  nisan 
almalari  gorulmektedir.  Iki  goz  birlikte  nisan  alinmasi  tavsiye  edilir.  Bu  ,  baslangicta  zor  gelebilir  ancak  calisma  ile 
alisilacaktir. Iki goz ile nisan alindiginda da gercekte esas nisan alan goz yine bir tanesidir. 

1. Esas Nisan Alan Gozun Tayini  

Her iki gozu de acik birak, sag elin isaret parmagi ile kucuk bir cismi isaret et. Sol gozu kapa. Eger parmak cismi 
tam isaret ediyorsa, SAG GOZ esas nisan alma gozudur. Eger parmak cismin hizasindan disarida kaliyorsa, yani cismi 
tam isabetlemiyorsa, SOL GOZ nitan alma gozudur. Bu tavsiyeleri tutarak sad ve sol elleri kullanarak bol bol uygulama 
yapin; hem  iki  goz acik iken nisan almaya  alisacaksiniz hem  de  hangi  gozunuzun  ESAS  NISAN  ALAN  GOZ  (ENAG) 
oldugunu tespit edeceksiniz. Tabanca ile deneme yapmak istediginizde, arpacigin tepesini gezin tam orta kismina getir 
ve  tepesi gezin  yan  kenarlari  ile  ayni hizada  olsun.  simdi arpacigin  tepesini,  nisan  noktasi ile  ayni  hizaya  getir  ve  bu 
arada gez ile arpacigin da ayni hat uzerinde oldugunu ve bir sapma veya kayma yapmadigini kontrol et. Sonra gozlerden 
birisini kapayarak hangi gozun esas nisan alma gozu oldugunu tespit et. 

2. Cift Goz Ile Nisan Almanin Faydalari 

Poligon atislarinda tek goz ile nisan almanin kolayliginin aticiyi zorlamadigi iddia edilir. Ancak, silahli 
catismalarda ne derece elverissiz oldugu da  aciktir. cunku; her iki goz acikken, aticiya 180 derecelik bir gorus sahasi 
vermektedir. Boylece hedef istikametinin disinda sol ve sag yanlardan gelecek herhangi tehlikeli bir saldirinin farkedilmesi 
mumkun olacaktir. Ayrica, istenmeyen kisilerin vurulmasina da engel olunabilir iki gozle atista. 

3. Enag Hangi Hallerde Degistirilmelidir 

Genel kaide silah hangi elde ise , her iki goz acik olsa bile, silahi tutan elin arkasindaki gozun esas nisan alan 
goz(ENAG) olmasidir. Ancak sutre (korunmalik vb.) arkasindan, duvar diplerinden, agac ve direk ustlerinden ates etme 
hallerinde bu degisebilir. Bu durumlarda, sol el ile atis yapma zorunlu oldugunda sol goz veya sag el ile ise sag gozun 
kullanilmasi aticinin dusmana hedef gostermemesi icin zorunluluktur. Tek goz ile atis yapmaya aliskin olanlar, bu gibi 
durumlarda zorlanacaklardir. Bunun icin cift goz ile atis yapilmaya calisilmalidir.  

4. Nisan Alirken Goz(-ler)in Durumu 

Elindeki  bir  gazeteyi  normal  kol  uzakliginda  tutan  bir  kisinin  ayni  zamanda  15-20  metre  otede  bulunan  trafik 
levhasini  okumaya  calisirken,  elindeki  gazeteyi  okuyamayacagi  da  bir  gercektir.  cunku  gazetedeki  harfleri  net  olarak 
goremeyecektir. Ancak birini okuyabilecektir. Her ikisini de ayni anda okumanin mumkun olmadigini soyleyecektir. Fakat; 
ayni  kisiye bir tabanca  ve  hedef  verdigimizde, ayni  zamanda  hem gez-arpacik  ve  hem de  hedefi  net  olarak  gormeye 
calisacaktir. Bu gozun fizikî yapisindan gelmektedir. Ayni anda bakildiginda birisinden birisi net olarak gorulmeyecektir. 
Bu sebeble atici gozlerini GEZ VE ARPACIGIN UZERINE NETLEYECEK SEKILDE BAKMALIDIR. Hedefin illa,cok net 
olarak gorulmesi gerekmemektedir. Burada sadece gez ile arpacigin iliskisinin onemi vardir.   Bu durumda eger gez ve 
arpacik  tam  olarak  ayarlanmis  ise  tutus  mukemmel  olmasa  bile  gez  ve  arpacik  nereye  nisan  almissa  mermi  oraya 
girecektir.  Buna  mukabil  tutus  mukemmel,  ama  gez  ve  arpacik  tam  olarak  ayarlanmamissa  atis  isabetsiz  olacaktir. 
Tabanca elde ve kol ileri dogru uzatildiginda, ilk nisan alma genellikle mukemmel olmaktadir. cunku atici gez ve arpaciga 
bakmaktadir.  Fakat,  silahi  hedefteki  noktaya  nisan  alir  vaziyette  tutmaya  basladiginda  gulcuklerde  meydana  cikmaya 
baslar. Gozleri hedef uzerine netleme arpacik ile hedefin arasindaki iliski uzerinde yogunlasma ve tekrar gez ile arpacigi 
ayarli tutma temayulu meydana gelecektir suphesiz. cunku, tum bu noktalar gorus sahasi icinde kalmaktadir. Onemli olan 
ve  bir  tehlike  (ikaz)  sinyali  olarak  kabul  edilen  gez  ve  arpacigin  NETSIZ  olarak  gorulmeye  baslanmasidir.  Gez  ve 
arpacigin  BELIRSIZ-DONUK  veya  BULANIK  gorulmeye  baslanmasi  gozlerin  hedef  uzerinde  netlesmeye  yonelmis 
oldugunun bir SINYALIdir ki, atici gez ve arpaciga bakacagi yerde onlarin arasindan hedefe bakmaktadir, demektir. Gez 
ve  arpacik  ile  hedefin  ayni  zamanda  net  olarak  gorulemedigini,  netligin  gez  ve  arpacik  uzerinde  yogunlastirilmasi 
gerektigini hic UNUTMAMALIYIZ. 
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Silahin Sabit Tutulmasi, Elin Sallanma ve Titreme Gibi Sebeblerle Nisan Hattinin Bozulmasi: 

Silah  tutan  elin  bilegini  tutan  kaslar,  nisan  hattinin  bozulmadan  devam  ettirilmesinde  en  onemli  faktorlerden 
biridir.  Gozler  disinda,  nisan  hattinin  yanlis  ayarlanmasinda  en  basta  gelen  hatalardan  biri  de  el  bilegi  adalelerinin 
gevsemesi.  Bilegin  donmesine,  kabze  uzerindeki  basincin  artmasina  veya  azalmasina,  tetik  uzerindeki  onden  geriye 
dogru duz bir sekilde olan parmak basincinin disinda, baska basinclarin artmasina neden olmaktadir. Bu tetik uzerindeki 
basinc bilgi noksanligindan gelen bir hatadir ve nisan hattinin bozulmasina sebeb olur. Bir kere nisan hatti ayarlandiktan 
sonra  kabze  uzerindeki  basincta  hicbir  degisiklik  yapilmamali  ve  hatalar  sadece  bilek  hareketi  ile  duzeltilmelidir.  Bu 
duzeltilmeden sonra da bilek tamamen kilitlenmis gibi tutulmalidir. Tetik cekilirken, atici nisan hattinin bozulmamasi icin 
gez ve arpacigi devamli kontrol etmelidir. Hemen her aticinin eli titrer, sallanir. Fakat bu, kisiye gore degisir. 

1.  Tetik  basinci:  Tetik  “cekilmez”.  sikilir.  Her  atista  tetik,  normal  ve  duzgun  bir  hizla  artarak  sikilmalidir. 
Baslangicta tetik uzerine cok az bir basinc yapilir ve giderek ayni hizla artarak atesleme oluncaya kadar sikilir. Bazi kisiler 
tam atesleme anindan  oncesine  kadar  artan bir hizla  sikmakla  birlikte  ,  patlamaya cok yakin bir sirada  ani  bir  basinc 
yapmaktadirlar. Horozun tam dusecegine yakin tetik uzerine yapilan basinc onemlidir. Atisin iyi olmasi icin son safhada 
tetige ani basinc yapilmamalidir. 

2.Tetige  Basinc  Yapilacak  Bolge:  Silahlarin  tetikleri  genellikle  yari  ay  seklindedir  ve  toplu  ile  otomatiklerin 
cogunda, tetikler ust uclarindaki pim etrafinda donerler. Mumkun oldugu kadar tetigi cekecek olan parmak, yarim ayin 
ortasi ve hatta daha asagisina konulmali ve her atista da ayni noktaya yerlestirilmelidir. Bu ayni zamanda daha az basinc 
uygulamanizi ve “titrememenizi” saglayacaktir. 

3.  Basincin  Yonu: Tetik uzerindeki basinc geriye dogru namlu yonune paralel  olarak ve duz bir hat halinde 
olmalidir.  Geriye  dogru  duz  bir  sekilde  yapilacak  olan  basinc  disindaki  hareketler,  horozun  dusmesi  ile  ates  alma 
arasinda gececek zaman zarfinda nisan hattinin bozulmasina sebebiyet vereceginden bu tur aliskanliklarin yerlesmesine 
izin verilmemelidir. 

4.  Atis  Sirasinda  Kollar:  Gerek  tek  el,  gerekse  cift  el  atislarinda  kollar  mumkun  oldugu  kadar  ileriye  dogru 
uzatilmalidir.  Dirsek  kismindan  bukulme  olmamali,  kollar  uzatilirken  asiri  gergin  olmasindan  da  kacinilmalidir.  Tetik 
cekilirken, omuz ve dirsek bolgelerinde hicbir hareket olmamali, omuz ve dirsekten kuvvet alinmamalidir. 

5.  Atis  Sirasinda  Nefes  Tutma:  Uygun bir sekilde nefes alma duzgun bir atis icin cok onemlidir. Atis birkac 
saniyede yapilacagindan nefes tutmanin kisiye bir zarari yoktur. Buna mukabil nefes uzun sureli tutulursa, veya nefes 
alinmadan durulursa adalelerde titreme baslayabilir. Nefes alma ve bosaltma su sekilde olmalidir: a) Derin bir nefes ve 
bosalt.  b)  Nefesini  bosalttiktan  sonra  bir  sure  oyle  dur  ve ates  et.  Acil  durumlarda  elbette  bu kural  gecerli  degildir  ve 
zaten uygulanmasi da zordur. O anda aticinin kendi sartlarina kalmistir is! 

TABANCA ILE ATIS POZISYONLARI 

Her pozisyonun bir digerine gore yararli ve sakincali yonleri vardir. onemli olan hangi ortamda hangi pozisyonun 
secilmesinin daha etkili ve yararli olacagidir. Savunma atislarinda; tehlike genellikle cok yakindir ve karsilik verebilmek 
icin  veya  saldirida  bulunan  kisiden  daha  once  davranabilmek  icin  surat  onemlidir.  Ancak  suratli  davranilirken,  firsat 
oldugu  surece  dusmana  buyuk  hedef  gostermeme  bakimindan  vucudumuzu  oyle  bir  pozisyonlamaliyiz  ki,  dusmanin 
isabet ettirme sansi kuculsun. 

1.  Ayakta  Atis:  Atici  ayakta  dik  durmakta  ve  hafif  yan  donmek  suretiyle  atis  yapmaktadir.  Tehlikenin  uzak 
oldugu ânlarda tercih edilecek bir pozisyondur. Dusmandan gelebilecek bir saldiri ihtimalinin kucuk ve kendi yapacagimiz 
saldiri esnasinda uygulanmasi tabîdir. (sekil-4) 

2. Sutre Gerisinden(Koruyucu..): Tehlike aninda kendimizi arkasina atacagimiz duvar, agac, elektrik diregi vb 
barikat bulundugunda tereddutsuz yararlanmamiz gereken bir atis pozisyonudur. Mukemmel koruyuculuk saglar ve ayni 
zamanda istikrarli bir karsi atis ve saldiri ortami olusturur. 

Cesitli Atis Pozisyonlari: 

1. Kalcadan Atis:  cok yakin mesafelerde tabancayi goz hizasina kadar yukseltip nisan alma ihtimali olmadigi 
hallerde, karsi tehlikeyi suratli onlemek icin en uygun pozisyondur. Ayni zamanda mumkun oldugunca hedef kucultme 
imkani  da  saglar.  Yalniz  cok  tecrube  ve  meleke  ister.  Muayyen  bir  sure  ve  egitim  sonrasinda  isabet  artacaktir.  Silah 
kilifindan  cekilmeye  baslandigi  anda,  silah  kullanacak  elin  aksi  ayak  bir  miktar  ileriye  atilir  ve  kismen  de  disa  dogru 
acilarak dengeli durus saglanir. Pozisyonun bir ustunlugu de, etraftan gelecek silahsiz saldirilara karsi da dengeli bir fizikî 
savunma imkani vermesidir. Silah cekildigi anda, vucut atis pozisyonu almalidir. Silah cekilip ileriye dogru uzatildiginda, 
goz  seviyesine  yukseltilmeden  ve  nisan  alinmaksizin  atisa  baslanir.  Gozler  hedef  uzerinde  olup,  isabetlerin  hangi 
noktalara oldugu tespit edilmelidir. 
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2. Yatarak Atis:Hedefin en fazla kucultulebildigi bir pozisyondur. Korumamanin yaninda isabetli atislarin zorunlu 
oldugu  hallerde  uygulanabilir.  Ayaklar  bir  araya  toplanmis  ve  iyi  bir  nisan  alabilmek  icin  kollar  mumkun  oldugu  kadar 
ileriye dogru uzatilmistir. Yatarak atislarda uc ayri pozisyon... 

1. Pozisyon: Bas daha fazla alcaltilmis ve kollar azamî ileri uzatilarak iyi bir nisan alma imkani saglanmistir. 

2.  Pozisyon:  Tabanca  fazla dengeli  degildir  ve gozlere  daha  fazla  yakinlasmistir.  Gozluklu  ve  gobekliler icin 
idealdir. 

3.  Pozisyon:  Burada  da  2.  pozisyondaki  tum  dezavantajlar  mevcuttur  ve  kalca  bolgesi  genisler  ve  sisman 
insanlarca tercih edilebilecek olandir. Pozisyon1’de sol el sadece tabancali eli desteklemek icin kullanilir. Kollar duzgunce 
ileri uzatilmis ve tabanca daha fazla yere yaklasiktir. Sol el yumruk haline getirilmis, silahli el bu yumruktan destek alarak 
yukariya dogru yukselmistir. Silahi elin desteklemesi ve yukseltmesine bir ornek teskil eder. Pozisyon 3’te tabancayi goz 
hizasina yukseltmek cok uygun ise de 1 ve 2’deki kadar etkili degildir. Yatarak atis pozisyonunda ayaklar daima bir araya 
getirilip toplu vaziyette tutulur. Aksi takdirde ayaklar yanlara acildiginda hedef asiri derecede buyumektedir. Bu tamamen 
hatalidir. 

3-Oturarak Atis: 

Isabetli  atis  yapma  imkani  verdigi  gibi,  hedefi  de  yeterli  derece  de  kucultur.  Ancak  bu  pozisyonda  cok  atici 
hatalar yapmaktadir. 

Bunun icin ; 

1) Tabanca oturmadan once cekilmeli... 

2) Tabanca oyle bir sekilde cekilmelidir ki, bacaklara dogru yoneltilmemelidir. 

3) Tabanca, bacaga paralel olarak cekilmeli ve aticinin atis yaptigi kanalin disina ve gerisine tasmamalidir. 

4- Sutre Gerisinden Sag-sol El Ile Atis: 

Yukarida da degindigimiz gibi; bir barikat arkasindan yapilan ve mukemmel bir koruyuculuk ile istikrarli bir atis 
saglayan bir atis pozisyonudur. Sag yan taraftan atis yapmak gerektiginde tabanca sag elle, ve sag ayak geride olacak 
sekilde  ayakta  dik  olarak  durulur.  Sol  el  barikata  dayanir  ve  sag  el  bilek  kismindan  sol  elin  basparmaginin  uzerine 
yerlestirilerek destek alinir. Tabanca yerlestirildikten sonra horoz kurulur. Sag el ile ates ediliyorsa mutlak surette sag goz 
nisan almalidir ki, barikatin gizleme ozelligi azamî derecede kullanilabilsin. Barikat pozisyonunda tabancanin hicbir kismi, 
barikatla  temas  etmemelidir.  Tum  destegini,  destek  gorevi  yapan  basparmaktan  almali  ve  bilek  hareket  edebilmelidir. 
(sekil: 6) 

Yaygin  Hata: Bir cok kimse, daha iyi destek saglayabilecegini zannederek tabancayi barikata yaslamaktadir. 
Bu, destek saglamadigi gibi, tabancayi da hasarlamaktadir. Ayrica dogrudan barikata yaslanip destek alindiginda; geri 
tepme hareketi, atisin tamamen hedef disinda bir noktaya isabet etmesine sebebiyet verir ve sihhatli bir atis olmaz. (sekil 
7) 

5-Diz cokerek Atis: 

Bu pozisyon da acil durumlar icin gecerli olup, mumkun oldugu kadar hedefi kuculttugu gibi, horozu kurmadan 
ve nisan alinarak atis yapildigindan isabet orani iyidir. Zaman elverdigi takdirde uygulanmalidir ancak. Dengeli bir durus 
temin edebilmek icin hangi el ile ates ediliyorsa o ayak geride bulunmalidir. 

6- Ayakta Atis: Yukarida bahsettigimiz gibi; dik ve hafif yan pozisyonda yapilmaktadir. Tehlikenin olmadigi anlar 
ve kendi saldirimiz esnasinda kullanilmalidir. 

1.2   POLIS SORGUSU 

POLIS SORGUSU VE TEKNIKLERI 

-Nedir, Nasil Yapilir, Cesitleri Nelerdir- 

SORGU NEDIR?  

Polis’in suc ve sucla ilgili sahislarin ortaya cikarilmalarini saglama usûllerinden biri de “sorgu”dur. Polis notlarina 
gore;  sorulan  sorularla  elde  edilemeyen  sonuclar  icin  bu  defa  iskenceye  basvurulmakta,  fakat  sahsin  aciya-eziyete 
katlanma derecesine gore bu cogu zaman vakit almakta ve hatta baski ile alinan bilgilerin cogu asilsiz cikmakta imis. 
Degisen zaman icinde (notlara gore) gûya sorgu usûlu de degismis. Iskence artik yokmus.  
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Sorgu,  -sozde- bir “teknik”... Ve kendine gore taktikleri haiz... Eee,  polis her zaman sucustu yakalayamaz ve 
delilleri âninda elde edemez tabiî. Bir de sucla ilgili merak edilenler var ve sucustu yakalansa bile suclu kisi-sanik, sorgu 
gene de sart. Sonra da sucun keyfiyetine gore T.C.K.’ya havale... 

SORGU TAKTIK VE TEKNIKLERI 

[Polislere gore taktik; basariya ulasmada “hukûka uygun” olarak takip edilen en uygun yola denir.] 

uc yolu var: 

1. Mulâkat 

2. Sizdirma 

3. Sorgu 

Bu yontemler ya dogrudan sanik sayilanlar veya olaya cok yakin bulunanlar uzerinde denenir. 

MULÂKAT 

Sorusturmanin  isine  yarabilecek  bilgilere  sahip  oldugu  sanilan  kimselerle  yapilan  cayli-sigarali  gorusmelerdir. 
Kisiye sorular sorulur ve cevaplar devsirilmeye calisilir. Kisiler sorulari kendi bildiklerince ve kelimelerince ifâde ederler. 
Bu ifâdeler resmî belge sayilmaz. Veya dolayli yol ve bicimlerde kisilere yaklasilarak kisilerden bilgi edinilmeye calisilir: 

- Soru sorulacak kisi hakkinda etrafindan bilgi toplanir, kisi hakkinda bilgiler toplanir. 

- Konu hakkinda mâlûmat edinilir. Genelde bilgi alinamayan veya baskasinin bilmesine imkân olmayan husûslar 
uzerinde durulur.  

- Ortam hazirlanir; konusturulacak kisiyi sikmayacak, urkutmeyecek mekânlar tercih edilir. 

- Gorusme, musteki, magdur veyahut sâhitlerle yapilir. 

Polisin Gorusmede Dikkat Ettigi Husûslar: 

- Zaman problemi yoktur. 

- Sorulacak sorulari onceden hazirlamistir. 

- Sorgulananin itimâtini, dostlugunu kazanmaya calisir. 

- Iyi bir dinleyici gibi olur ve bol bol not tutar. 

Neticede kisiden alinan bilgiler kristalize edilir ve gâyenin temimine calisilir. 

SIZDIRMA 

Sorusturmacinin bir suclu veya olay hakkinda bilgi sahibi oldugu zannedilen kisiden, bilgi verdigini bilmeden bilgi 
almasidir. Boylece gecmis olaylar veya plânlanan gelecek olaylar hakkinda bilgi edinilmeye calisilir. Bu amacla: 

1. Konu hakkinda sorusturmaci hazirlik yapar. (konu, sahislar, yer, olay) 

2.  Konuya  giris:  Kisiyle  dostâne  bir  diyaloga  girilir.  once  genel  olarak  konusulur.  Sohbet  guncel  bir  konuya 
getirilir. Boylece konu hakkynda gorutu alynir. Soyledigi tastiklenir ve boylece kendisine deger verilir. Sohbet ilerledikce 
sorular asil bilgi alinacak konular uzerinde yogunlastirilir. 

3.  Konular arasinda  manevra  yapmak:  Sorularla,  asil  bilgi alinacak  konuya  gelince,  genel  bir  soru  ile  gorusu 
ogrenilir. Bundan sonra konu islenmeye baslanir. Konu hakkinda rahat konusuluyorsa, suphe cekmeden konuya aciklik 
getirecek sorular sorulur ve bildiklerini anlattikca hayret verici ifâdelerle, konusturulan kisi tahrik ve tesvik edilir. Ayrica, 
sizdirmaci, orada kendi bildiklerinden veya once senaryosunu hazirladigi olaydan anlatir. Boylece karsilikli bilgi 
tamamlama  ortami  hatta  mumkunse  onun  daha  cok  sey  bildigini  ispatlama  cabasina  dusmesi  saglanir.  Yeterli  bilgi 
alindiginda konu bahane ile degistirilir. Ancak manevra dikkatlice yapilir ve suphe uyandirmayacak sorular secilir. 

4.  Kisi  taciz  edilmez.  Herseye  ragmen  suzulecek  kisinin  tepkisi  menfi  olabilir.  Bu  takdirde  dostluk  tesisi  ile 
bilahare yaklatma denenir. 
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Kisinin Bilgi Duzeyini olcmek 

Sizdirmaci, kisinin bilgi duzeyine gore hareket eder. Bu nedenle kisinin bilgi duzeyi-kultur duzeyi hakkinda bilgi 
edinilir ve ona gore sorular sorulur. Sizdirmaci, konusturulandan daha bilgili olmalidir “teorik” olarak veya kendini oyle 
hissettirmeye calisir.  

6.  Elde  edilen  bilgiler  rapor  edilir.  Bu  bilgiler  operasyonel  bilgilerdir  ve  onemlidir.  Operasyona  hazirlik  ve 
sonrasindaki sorgulamada kaynak teskil edecek bilgilerdir. 

SORGULAMA 

Herhangi  bir sucu  isledigi suphesi  altinda  olan  veya  sahip  oldugu  bilgiyi  tam  olarak  vermeye  niyetli  olmayan 
kimsenin  sistematik  sekilde  sorulara  hedef  tutularak  bildiklerinin  ogrenilmesi  isidir.  Ferdî  olan  genellikle  adli  suclarda 
sorgu oncesi takip-tarassut yoktur.  Bazi suclar ise “devletin dogrudan varligina ve toplum yasamina” yoneliktir. Bu tur 
suclara “toplumsal suclar” da denir. Toplumsal veya toplu olarak islenen bu “suclar” icin orgut tesekkul eder. Buradaki 
orgutu sadece siyasî amac icin kurulan orgutler olarak anlamamak lazim. orgut suclarinda yer, zaman, sahis, delil ve suc 
niteligi sinirli  degildir.  Iste  “devletin  varligina  yonelik”  bu  tur  toplu  suclarda  takip-tarassut  ve  haber  toplama  faaliyetleri 
polis icin buyuk onem arzetmektedir. 

Sorgulamada Uyulan Kurallar: 

1. Sorgulamaci sorguya baslamadan once, olay ve sorgulanacak kisi hakkinda bilgi sahibi olmalidir. 
Sorgulanacak kisinin bilgi kapasitesi ve zaaflari, onceden elde edilen bilgiler vs. 

2. Sorgu ayakta ve gezilerek yapilmaz; cunku, sorguda esas amaclananlardan birisi de, sorgulananin davranis 
ve mimiklerinin dikkatli olarak izlenmesidir. 

3. Sorguya once bilinen ve cevap verilmesi kolay sorular ile baslanir. Boylece sorgulanan gevsetilmis ve sinirli 
hava ortadan kaldirilmis olur. Misâl olarak; nereli oldugu, nerelerde okudugu, hangi isi yaptigi vb. 

4.  Basit  ve  cevap  verilmesi  kolay  olan  sorularin  sorulmasindaki  amac,  asil  sorulara  gecmektir.  Alinan  celisik 
veya yalan ifâdeler âninda sorgulananin yuzune vurulmaz, not edilir. Bunun sebebi de, sistemli olarak sorulan sorulara 
cevap alinirken celisik veya yalan ifâdeler sorgulananin âninda yuzune vurulursa, sorgunun kitlenebilecegidir. 

5.  Sorgulama  sirasinda,  kisinin  soru  sormasina  firsat  verilmemelidir.  Evet-hayir  cevabi  alinacak  sekilde  soru 
sorulmamalidir. Sorgulanan kisi ile munâkasaya girilmez. 

6. Mecbûr kalinmadikca sorguya ara verilmez. Bir olay icin sorgu yapilirken, bir baska olay daha yapildigi haberi 
gelirse, hemen o olay hakkinda sorgu yapilmaz. once asil sorgu bitirilmelidir. 

7. Sorgulanan kisiye, fayda umulursa bazi guvenceler verilir. 

8.  Sorgulamada,  sorgulanacak  kisinin  psikolojik  durumundan  azamî  derecede  yararlanmak  lâzimdir.  Sucun 
islenmesi esnasinda veya hemen sonra yakalanacak suclu olayin etkisinden kurtulmadan ve serbest zaman bollugundan 
yararlanmadan sorguya alinir. 

9. Tereddut edilecek husûslarda kesin kanâate ulasabilmek veya itirâfi saglayabilmek icin “yuzlestirme” yapmak 
gereklidir. Bu “yuzlestirme”, teshis seklinde olabilecegi gibi dogrudan karsilastirma seklinde de olabilir. Kisilerin 
sorgulamasi bittikten sonra celiskili ve tereddutlu durumlar ortaya cikti ise sorgulananlar karsi karsiya getirilir ve karsilikli 
konusturulur. Ancak tartisma ortamina meydan verilmez. 

Karsilastirmanin Tanimi: 

Dogru  konustugu  bilinen  ile  yalan  ifâde  verenin  bir  araya  getirilme  islemidir.  Yalan  soyleyen  kisi  odanin  bir 
tarafina alinir ve izin verilene kadar konusmasi ve oksurmemesi istenir.  Yanina bir de gorevli birakilir. Bilgi verecek kisi 
gozleri bagli olarak getirilir ve bilgileri tekrarlamasi istenir. Daha sonra odadan cikartilir ve boylece bilgiler karsilastirilir. 

Yuzlestirmenin tanimi: 

Dogru konusmayan veya yalan soyleyen kisi ile suclayan kisinin yuzyuze getirilme islemidir. Bu uygulamaya, 
karsilastirmada sonuc alinmazsa basvurulur. Yuzlestirme yapilmadan dogru soyledigi sanilan saniga yuzlestirme 
yapilacagi soylenmemelidir. Yuzlestirme sirasinda her iki sanik sorgu odasinda yanyana getirilir. once dogru konustuguna 
inanilan saniga konusma hakki verilir. Olayi anlatmasi saglanir ve yalan soyleyen tekrar sorguya alinir. 
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Sorgu Yerinin ozellikleri 

Normal  olarak  sorgulama,  sorusturmacinin  “isyeri”nde  yapilir.  Sorusturmaci  kendi  isyerinde,  varsa  ozel  sorgu 
odasinda fizikî cevreyi kontrol edebilme ve sorgulamanin sekteye ugramasina engel olabilme iktidarina sahiptir. Sorgu 
Odasi’nin husûsiyetleri ise sunlardir: Sorgu kapali bir yerde yapilir.  Bu kapali yer mustakil bir oda olabilir. Sorgu odasinin 
yeri secilirken diger polislerin mesaî gordukleri veya devamli girip ciktiklari yerlerden uzak olmasina dikkat edilir. Ayrica 
halkin polisle  olan iliskilerini takip  ettikleri  ve  herkesin  girip  ciktiklari  yere  yakin  olmamasina  ozen  gosterilir.  Genellikle 
binalarin  en  tenha  yerlerindedir.  Sorgu  odasi  sus  ve  gosteristen  uzak,  bombos  bir  mekândir.  Ses  kayit  cihazlari  ve 
gozetleme aynalar o sekilde yerlestirilmistir ki, hem normal hem de tabiî birer parca gorunumu ve hissini verir. 

Sorgulama Yontemleri ve Uygulamasi 

1. Sorgulamanin Baslamasi: Sorusturmaci ise kendini tanitarak baslar. Bu tanismadan sonra suc izâh edilir. 
Bu yapilirken, hicbir sekilde suca ait ozellik arzeden hususlar aciklanmaz.  

2.  Sorgunun  Yurutulmesi:  Sorusturmacinin  yapacagi  yaklasmaya-yakinlasmaya,  sanigin  gecmisi  hakkinda 
derlenen bilgi ve olaya âit elde mevcut bilgiler tesir edecektir. Bu faktorleri gozonune alarak, supheliyi alip yerlestirdikten 
sonra sorusturmaci gerekli plan ve hazirliklarini tamamladiktan sonra sorguya hazir olur. Bu faktorlere gore sorgucu ilk 
yaklasmada basarili olamazsa ikinci bir yol dener. Ancak bu manevra, ustalikla yapilmaya calisilir ki, sorgulanan basari 
hissine kapilmasin.  

Sorgulama cesitleri:  

a.  Sert  Yaklasim  (dogrudan  yaklasma)  :  Genellikle  sucustu  hâllerde  tatbik  edilir.  Sanik  dogrudan  sorgu 
odasina  alinir.  cay,  sigara  ve  benzeri  seyler  verilmez.  Ayakta  bekletilir.  Sorular  sert  bir sekilde  sorulur.  Nedeni,  sanik 
olayin stresini atamamis ve bazi iz ve deliler ile yakalanmis olmasindandir. Bu metodu kullanirken sorusturmaci, sanigin 
sucluluguna isaret eden ifâdeler, beyân ve deliller uzerine agirlik vererek kendinden emin bir hava olusturur. Sorgucu bu 
sebeble saniga inkâr etmemesi husûsunu her vesile ile bildirir. 

b.Yumusak Yaklasim (dolayli yaklasim) : Elde deliller olmadigi zamanlarda supheli olarak yakalanan kisilere 
uygulanir. Dostca bir davranis ile baslanir. Sohbet edilir ve ikrâmlarda bulunulur. Bu yaklasimdan netice alinamaz ise sert 
yaklasima  gecilir.  Delil  noksanligi  veya  eldeki  delillerin  zayif  olmasi  halinde  sorusturmaci  soracagi  ustaca  sorularla 
supheliyi oyle bir duruma sokmaya calisir ki, kendisince kesinlikle bilinen olay ve vak’âlari, supheli tahrif zorunda kalsin. 
Bundan sonra ise sorgucu bu gerceklerin supheli tarafindan neden tahrif edildigini sorar. Sorusturmaci zaman zaman 
sordugu sorular ile sorgulanana bazi seyleri bildigini hissettirir. supheli boyle bir duruma sokulduktan sonra bir ikrar yahut 
itirâf almaya yarayacak dogrudan sorulari sorgucu yoneltir. 

Sorgulamada Kullanilan Taktikler: 

1.  Direnci  Kirma-Inandirma  Taktigi  :  Elde bazi deliller bulundugu zaman uygulanir.  Saniga orgutun de-sifre 
edildigi, arkadaslarinin yakalandigi, bu durumda kendisini sikintiya sokmamasi icin dogruyu soylemesi tembihlenir. 

2. Herseyi Biliyoruz Taktigi : Bu, her saniga uygulanmaz. Herkes de bunu uygulayamaz. 

3. Sorgu Yagmuruna Tutma Taktigi : Sanigin dogru konusmadigi zamanlarda uygulanir. Sorgulama kurulunda 
bulunan  uzmanlar,  sanigi  araliksiz  olarak  soru  yagmuruna  tutar  ve  sanik  sorulara  cevap  verirken  dusunecek  firsat 
bulamadigindan surekli sorular karsisinda gercegi veya yakini soyleyebilir. Alinan cevaplarin dogru olup-olmadigi kontrol 
edilmelidir. Bu takdirde sorgu birkac gun aralikla tekrarlanir. 

4.  Tezatlara  Dusurme  Taktigi  :  Sorgulanan  kisi,  soru  sorulduktan  sonra  yalan  da  soylese  serbest-rahat 
birakilmali; hatta yalanina bir de polis tarafindan yalan katilir. sayet polisin yalan durumunu teyid ederse bu durum sorgu 
sonunda kendisine bildirilir ve gercegi soylemesi istenir. 

5. Soguk Davranma-Koz Kullanma Yetkisi 

Soguk davranma:  Sanik  sorgulama  odasinda  bulundurulur.  Hic  soru  sorulmadan  olayin  oldugu  mahâle 
goturulur,  gezdirilir.  Kisinin  buradaki  hâl  ve  tavirlari  incelenir.  Ne  gibi  bir  tepki  verdigi  izlenir  ve  sorgu  odasinda  olayi 
anlatmasi istenir.  

Koz Kulllanma:  Suphelilerin  birisinin  polisle  isbirligi  yaptigi  kanâati  uyandirilir.  Saniklardan  birinin  itirâfta 
bulunmus ve sucu da kendisine atmis oldugu izlenimi verilir. 

6.  Rahat  Vermeme  Taktigi  :  Butun  taktiklere  ragmen  sonuc  alinamamissa  bu  yontem  uygulanir.  suphelinin 
onceden  nitelikleri,  hassas  noktalari  tespit  edilir  ve  uygulama  baslar.  ornegin  sahis  ileri  derecede  sigara  tiryakisi  ise 
kendisine uzun sure sigara verilmez. Sorgu sirasinda rahat davranilarak onun da sigara icmesine izin verilmeli ve sonra 
da bu engellenmeli, diye ozetlenebilecek bir tekniktir. Bunun sonucunda sanik itirafta bulunabilir. 
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7.  Siprituel  Taktik  :  Kisinin  gecmisi  ile  ilgili  bazi  sorular  sorularak  bilgi  alma  taktigidir.  Bu  taktik  cesidi, 
gunumuzde fazla kullanilmamaktadir. 

Mulâkat, Sizdirma ve Sorgu Arasindaki Farklar: 

Mulâkatda  bilgi  veren,  bilgi  verdigini  ve  bilgi  verdigi  kisinin  huviyetini  bilir.  Sizdirmada  ise  bilgi  veren  bilgi 
verdigini bilmez. Bilgiyi sohbet havasi icinde verir. Ancak yonlendirmek icin tahrik edici, hayret edici sorular sorulur. Fakat 
bilgi veren kisi, bunun boyle oldugunu bilmez. Mulâkat dar kapsamli olup, belirli bir zaman ve olaylara yoneliktir. Sizdirma 
ise daha genis bir zamani kapsar, gecmis olaylara dâir bilgi alinabildigi gibi gelecekte olabilecek olan olaylara dâir de bilgi 
alinabilir. Mulâkat ve sizdirmanin ortak yani ise, bilgi alinan kisiler olayla dogrudan ilgisi bulunmayan, olaya dair bilgisi ve 
gorgusu olan kisi ve kisilerdir.  Sorguda ise, alinan bilgiler, mulâkat ve sizdirmada oldugu gibi degil, delil niteligindedir. 
Olayin  aydinlatilmasinda  sonucu  doguran  bilgilerdir.  Bu  ozelliginden  dolayi  sorgulama  yontemlerinden  en  fazla  tercih 
edilendir. 

1.3   POLIS TAKIBI 

TAKIP VE TARASSUT 

-Nedir, Nasil Yapilir, Cesitleri Nelerdir- 

[Yazacagimiz  butun  bilgiler  genel  olarak  “Polis  Notlari”ndan  meydana  getirilmistir;  cumle  kuruluslari  ve  sahis 
ekleri  kullanimi  bu  yuzden  “onlarin  dilinden”  verilmis  ve  boylece  “onlarin”  nasil  bir  hâl  icinde  bulunduklari  aktarilmaya 
calisilmistir.] 

Takip-Tarassut Nedir? 

Takip  ve  tarassut,  ilgili  husûslarda  ve  girisime  (uygulamaya)  yonelik  calismalarda  bilgi  toplamak  icin  sikca 
basvurulan  bir  yoldur.  Gorunmeden  gormek,  farkina  vardirmadan  isitmek  ile  gerceklesir.  Bu  ozellikleriyle  basli  basina 
husûsiyetleri  olan  bir  calisma  alanidir.  Polis,  supheli  ve  sabikalilari  kontrol  altinda  tutmak,  sucustu  yakalama  ve  suc 
sonrasi tahkikatta takibe de basvurur. Lâkin, takip-tarassut, polisin en guc istigâl sahalarindan biridir.  

Takip-tarassutta amac; kisi, yer ve esyalar hakkinda bilgi derlemek, faaliyet (orgutlu-orgutsuz) mensûblarini ve 
toplanma yerlerini tesbit, yakalama veya kontrol altina almak, yahut sadakâtinden endise edilen kaynagin test 
edilmesidir. Bir diger yandan takip-tarassut, hedef ve hedeflerin gozle, teknik imkânlarla veya her ikisi ile kontrol altina 
alinmalari icin yurutulen calismalarin tumudur. 

Polis Dilinde Takip -Tarassut’a Dâir Terminoloji: 

HEDEF: Rontgenlenen, takibe alinan yer, kisi veya esya. 

TAKIPCI: Polis - isgalci guc. 

KONVOY:  Hedefle  (takip  edilen)  ayni  taraftan  olup,  hedefin  takip  edilip  edilmedigini  anlamaya  calisan  kisi: 
KUYRUK 

KONTRA TAKIPCI: Polisi kollayan bir diger polis. Yani kuyruk polisi 

KONTAKT: Temas kurma. Direkt veya dolayli yollarla olabilir. 

YANMA: Hedefin takip edildigini anlamasi, takipcileri tanimasi. 

TEST: Hedefin, takip edilip edilmedigini anlamak icin basvurdugu hile veya hileler. 

Takip-Tarassut’un Polise Sagladiklari 

1- Aktif (pratik) calisma icin gerekli bilgileri toplamak. (Hedefin ikâmeti, isi, temaslari vs.)  

2- Hedef(ler)i delilleriyle birlikte ele gecirme. 

3- Bilgi kaynaklarinin samimiyetini olcme. 

4- Bilgi kaynaginin guvenligini saglama. 

5- Bir faaliyetin icrasina mâni olma: Tâciz takibi. (Takipciler bilerek varliklarini hissettirirler.) 

6- Arama emri icin gerekli bilgileri polis bu yolla toplar. 
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7- Mimli mekânlara giren-cikanlari tesbit. 

8- Hedefin itiyadlari hakkinda bilgi sahibi olmak. 

Takip-Tarassut’un cesitleri 

Teknik ve fizikî iki ana bolumu vardir; 

1-Teknik Takip-Tarassut Bazi optik ve elektronik araclarin kullanilmasi yoluyla hedef(ler)in gozetlenmesi, temas 
ve  bulusmalarin  tesbiti  ile  belgelenerek  delillendirilmesini  amaclar.  Polis  bu  amacla  hedef(ler)i,  faâliyet,  temas  ve 
konusmalarini, legal veya illegal fotograflar, filme alir, ses bandlarina kaydeder. Konuyla ilgili malûm hertur techizat bu 
amacla kullanilir. Yine, polisin gizlice evlere girmesi, sahte evrak tanzimi, muhur vs. taklidi, zarflari acmasi teknik takip-
tarassut icinde mutaâla edilir. Polisin bu noktadaki calismalarinin bir cogu illegal olup, “is ustunde” yakalanirlarsa fena 
halde “terlerler”. 

2-  Fizikî  Takip-Tarassut  Hedef(ler)in  takipciler  tarafindan  ciplak  gozle,  sabit  veya  mobil,  aracli  veya  aracsiz 
takibidir. 

a)  Hareketli  takip-tarassut  Takipcilerin  hedefi  basindan  sonuna  kadar  pesini  birakmadan  hareket  hâlinde 
izlemeleridir. Yaya, vasitali veya ikisi bir arada. 

b)Sabit  Takip-Tarassut  Hedefin  uygun  gorulen  bir  noktadan  hareketsiz  veya  yari  hareketli  sekilde  devamli 
gozlenmesidir. Takipci, yaya, vasita icinde veya mahfuz bir yerden isini gorur. [Tipik polis Renault’lari herkesin malûmu. 
Gelirler, isyerinizin onunde veya evinizin civarina kafalarini gomerler ve baslar takip-tarassuta(!) Bunun yaninda “Polis 
Vakfi” sayesinde “resmî makbuzlu harac”larla toplanan paralar veya duzenlenen, “bileti almasi zorunlu gelmesi serbest” 
geceler  ve  konserler  sayesinde  alinan  Renault’larin  renkli  cesitleri  ile  veya  bir  vesile  ile  tutuklanan  ve  arabalarina 
mahkeme karariyla “yed-i emin” karari cikartilan saniklarin vasitalari da cogunlukla birkac plaka ile kullanilmaktadir.] Sabit 
takip-tarassut,  ev,  oda,  dukkân,  daire,  arac  vb.  bir  usse  ihtiyac  gosterir.  us  temin  edilemiyorsa  kamuflaj  uygulanir. 
Takipci, ayakkabi boyacisi, seyyar satici, eskici, resmî-sivil isci, gorevli, dukkân sahibi vs. olabilir. Civardakilerden biri, 
birkaci veya tamamina yakini takipcilerden olabilir. us temini icin kesif yapilir. Daha sonra gerekli malzeme usse gizlice 
sokulur  ve  zamani  gelince  ayni  gizlilikle  uzaklastirilir.  us’ten  kimsenin  haberi  olmaz,  asla  bos  birakilmaz.  Yapilan  tum 
musâhedeler not edilir. Gelip-gidenler (zamaniyla birlikte), otolar (plaka ve diger ozellikleri), sahislar, (eskâlleri) vs. 

Takipcinin Takip-Tarassut’ta Dikkat Ettigi Noktalar: 

-  Amac  gorunmeden  gormek ve  duymak  olduguna  gore  aradaki  mesafeye  dikkat  eder.  Mevcût  sartlara  gore 
mesafe ayarlanir.  

-  Tenha  bir  yerdeki  fâaliyetleri  ogrenmek,  giren-cikani  gozetlemek  guctur.  Yakinlasmak  icin  kamuflajla  cesitli 
numaralar denenir. Uzak kalindigin da ise, bircok muhim nokta gozden kacar. (Civardaki tiplere, gorevlilere, park etmis 
kapali bolmeli arabalara, nihayet ev ve dukkânlara coreklenmit olanlara dikkat!) 

- Tenhada hedeften farkedilmemek icin uzaklasilir, kalabalikta ise aksine hedefe yaklasilir. cok yakin olunabilir. 
(Kalabalikta kisinin dikkati dagilir, hedefin takipcileri tanimasi, farketmesi guclesir.) 

- Hedefin kalabalikta herhangi bir vasitaya binip uzaklasmamasi, kapali bir yerlere gidip kargasada 
kaybedilmemesi icin yakindan takip gereklidir. 

-  Yine  gece  (yetersiz  isikta)  takip-tarassut  mesâfesi azaltilir.  Ayni  bicimde  iklime,  hava  sartlarina  bagli olarak 
gorusun azaldigi hâllerde de mesafe daraltilir. 

-  Uzun  sureli  takip-tarassutta  polisin  taninma-“yanma”  ihtimâli  artar.  Uzun  takiplerde  iki,  uc  veya  daha  fazla 
takipci ile is surdurulur. 

- Hedef, binaya girdiginde beklenilmez. Girmek ve olan biteni anlamaya calismak gerekir. Musteri, adres sorma, 
gorevli  vs.  numaralariyla  girilir.  Bina  icinde  hedefin  yeri  cikardigi  seslerden  (kapi,  ayak  vb),  asansor gostergelerinden, 
gece ise isigi yeni yanan mekânin tesbiti ile anlasilabilir. 

-  Otelde  ise  yakin  odaya  yerlesmek,  otel  personeliyle  konusmak,  santralden konusmalari  hakkinda  bilgi 
derlemek mumkundur. 

- Lokantada ise takipci, 1-2 dakika sonra iceri girer, musteri gibi hareket eder  ve hedefi gorebilecegi bir yere 
yerlesir. Birden fazla takipci varsa, hepsi iceri girmez disarida beklerler. Hedeften once yemek bitirilip disari cikilmaz. 

-  Hedef  istasyon,  gar,  vb.  bilet  gisesinde  ise,  takipci  hemen  arkasinda  olmaya,  boylece  bileti  nereye  aldigini 
anlamaya ve konusulanlari dinlemeye calisir. Gerekirse ayni vasitaya biner. Umumî nakil vasitalarinda hedefle karsilikli 
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oturmaktan,  cok  yakininda  olmaktan,  goz  goze  gelmekten  imtina  edilir.  (cok  yakin  durmak  gerektiginde  yuz,  kitap-
gazete,vb. ile gizlenmeye calisilir) Boylece hedefin takipcileri inceleme imkâni azalir. 

- Takipci, hedefin pesinde takipciyi kollayan bir baskasinin (konvoy=kuyruk) olup olmadigini anlamaya calisir. 

-  Takip  esnasinda  hedefle  temas  edenlerin  eskâlleri  en  iyi  sekilde  alinir.  Takipcilerin  gucu,  hedefin  sahte 
temaslari  ile  azalir.  cunku,  cogu  zaman  hedefin  kontakt  kurdugu  kisi  ve  kisilerin  de  ayni  takipci  grubunca  takibi 
gerekebilir. Bu bakimdan hedefin, takipcilerin gucunu azaltmak icin basvuracagi sahte temaslari, takipcilerince 
ayirdedilmeye calisilir. 

- Hedef, takipci tarafindan herseye ragmen kaybedilirse, bulunmasi muhtemel yerlerde aranir. Hedefin ismi ve 
bulunabilecegi adresler bilindigi takdirde dogrudan dogruya telefon edilerek sorulabilir.  Telefona cevap veren yakinlari 
nerede oldugunu, ne zaman gelecegini soyleyebilirler. Hedefin kendisi ile karsilasilinca yanlis numara mazereti vs. ileri 
surulebilir takibci tarafindan... 

- Diger taraftan takipciler hedefin gorus acisi disinda durur, takip-tarassut esnasinda biraraya gelmez, 
konusmazlar. 

-  Hedef  tarafindan  rastgele  atilan  veya  birakilan  kagit,  cop,  sigara  paketi  vs  ile  birilerine  mesaj  iletilmek 
istenebilir.  Hedef,  attigi-biraktigi  seyi  alan  olup  olmadigini  anlamaya  calisabilir.  Atilan-birakilan  seyi  takipci  gizlice  alir, 
bakar ve birakir. 

-  Takipciler  yapmacik  hareketlerden,  gayri  tabiî  kiyafet  degistirmelerden,  parkedilmis  arac,  agac  arkalarina 
saklanmaktan, kosebaslarindan gizlice bakmaktan sakinirlar. 

- Hedefle yuzyuze gelmekten, konusmak zorunda kalmaktan kacinir. Yuzyuze geldi ise, ileriye, ceket yakasina 
veya ayagina bakarak bakislardan kacar, boylece bilâhare taninma imkâni verilmemeye calisilir. 

Takip-Tarassut Yapilis sekilleri: 

1-  Uzak  ve  Gevtek  T.T.  : Takip-tarassut devamli degildir. Maksat takipcilere asina olunmasini engellemektir. 
Hedefin genel olarak durumunu kontrol icin yapilir. Muayyen veya gayri muayyen zamanlarda olabilir. 

2-  Yakin  ve  Siki  T.T.  : Tum hareket ve temaslarin maksat hasil olana dek veya istenilen sure icinde hedefin 
kontrolu icin yurutulen calismalardir. 

3- Periyodik T.T. : Hedef belirli bir mesafeye kadar takip edilir ve birakilir. Takibi bir baska takipci muayyen bir 
yere  kadar  devam  ettirir.  Maksada  varilincaya  kadar  boyle  surebilir.  Asiri  derecede  onemli  sebebler  icin  basvurulur. 
Yavas isler. Kullanilisi hedefin ihtiyatlarina ve bunlarin iyi bilinmesine baglidir. 

4-  Taciz  Takibi  :  Hedefin,  istenilmeyeni  yapmasina  mani  olmak  icin  takipcilerin  kendilerini  desifre  ederek 
yaptiklari uygulamalardir. 

5- Devamli Takip : Birden fazla grup tarafindan 24 saat sureyle takip surdurulur. Hedefin bir gruptan digerine 
hareketli veya sabit teslimini temin icin bir merkeze ihtiyac vardir. Gruplarin telsiz veya telefonla kuracaklari irtibat, isin 
ara verilmeden surdurulmesini mumkun kilar. Farkedilme imkâni yuksektir. 

Takipcinin Takip -Tarassuta Hazirligi 

Takip-tarassutun hazirlik safhasinda takibi daha olumlu yukseltebilmek icin hedefle alakâli on bilgiler toplanir. 
Bunun icin arsiv kayitlarindan vs. faydalanilir. Veya civarda dikkatlice arastirma yapilir. Derlenecek on bilgiler; - 

-Hedefin acik kimligi, lâkabi, eskâli, fotografi. 

-Biyografisi. 

-Isyeri ve ikâmetgahi. 

-Mudâvimi oldugu yerler. (Lokanta, kahvehâne vs.) 

-Ev-is gidis ve gelis yollari. 

-Samimi arkadaslari. 

-Malî durumu. 

-Sosyo-kulturel durumu, ozel yetenekleri. 
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-Ozel otosu. 

-Ozel tamirci, ev, isyeri ugrak yerlerinin kesfi. 

Takipciler,  konusmadan  bazi  mânâlari  birbirlerine  iletebilmek  icin  itaret  tesbiti  de  yaparlar.  Takip  esnasinda 
civara  aykiri  kiyafetler  giyilmez,  uyumlu  olunur.  Mumkunse  her  gun  farkli  kiyafetler  giyilir.  Ayrica  kilikta,  gorunuste 
yapilacak itinali ufak degisiklikler (gozluk, sapka, aksesuar eklemek veya cikarmak) taninmayi guclestirir. 

Yanmamak Icin Takipcinin Ilâve tedbirleri: 

1- Takipci, telasli olmamaya, suphe uyandirmamaya ve garip tavirlar takinmamaya ozen gosterir. 

2- Hicbir zaman kotmaz. 

3- Hedefe, kalabalikta yaklasmaya, tenhada uzaklasmaya calisir. 

4-  Kosebaslarinda  âni  donusler  yapmaz.  Hedef  âniden  dondugunde,  takipcinin  de  âniden  donmesi  olmaz. 
Yaniverir!. 

5- Birden cok giris-cikisli yerlerde dikkatli olunur. Boyle yerlerde hedefin kaybedilmesi ihtimâli cok yuksektir. 

6- Kontaktlarda fotograflamaya calisir. 

Test Ve Takipcinin Tavri: 

Hedefler  takip  edilip  edilmediklerini  anlamak  icin  bazi  yollara  basvururlar.  Boylesi  hâl  ile  karsilasildiginda,  bir 
uclu grubunun yapacaklari;  

-  Hedef  yururken  âniden  durur  ve  arkasini  takip  eder.  (Takipci  duraklamaz.  Ikinci  takipci  takibi  surdurur,  ilki 
ucuncusunun bilahare yerini alir.)  

- Hedef yuruyus esnasinda sagi ve solu devamli gozaltinda tutar, âniden donup ters istikamette yurur. (Takipci 
hedefin  devamli  saga-sola  donmesinden  kuskulanarak  duraksamaz,  tabiî  halini  bozmaz.  Ayni  bicimde  ikinci  takipci 
birincinin yerini alir.)  

- Hedef bir vasitaya binmek uzereyken iner. (Takipcilerden biri araca binmis hâlde ise inmez, digerleri hedefi 
indikten sonra takib eder.)  

- Hedef vasitaya bindikten sonra en kisa mesafede iner. (Bu durumda takipci inmez.) 

- Hedef vitrinleri seyrediyor gibi yaparak vitrinden aynavârî istifâde edebilir. (Takipci goruntusu vitrine 
dutmeyecek tekilde yer tutar.) 

-  Hedef  cope  veya  yerlere  kasten  birseyler  atar  ve  alinip  alinmadigini  kontrol  eder.  (Atilan  sey  ilk  takipci 
tarafindan ve hemen alinmaz.) 

- Hedef yururken bir vasitaya binecekmis gibi durarak arkasina bakabilir. (Takipciler âniden durmaz.) 

- Hedef kahvehâne, pastahâne gibi yerlere girerek kapiyi gorecek bir yere oturabilir. (Takipci girerse musteri gibi 
hareket eder, hedefin hemen pesinden de cikmaz.) 

-  Hedef  lokanta,  pastahâne  gibi  yerlere  girdikten  sonra  oturmadan  kisa  bir  surede  tekrar  cikabilir.  (Takipci 
cikmaz.) 

- Hedef konvoy kullanabilir. (Ikinci takipci buna izin vermez.) 

Takip Gruplari: 

Isin mahiyetine gore tek, cift veya uc kisiden olusabilir. 

1- Tek Takipci Zorunluluk yoksa basvurulmaz. Yanma ihtimâli yuksektir. Hedefi kaybetme ve konvoyca desifre 
edilme ihtimâli de. Kontaktlari tesbit, takip zordur. 

2- Ikili Takip Gruplari Tekli takipten daha guvenlidir. Pozisyon, yer degistirme ihtimâli oldugundan yanma ihtimâli 
zayiflar. Konvoy tesbit calismasi yapilabilir. Hedefin kontaktlari tesbit ihtimâli artar. (Ancak kontaklarda birilerinin pesine 
dusulurse asil hedef pesine gidecek tek kisi kalir ki, tekli takibe donusur.) Âni durmalar ve kose donmelerdeki muskul 
durumlara  dusulmez,  vasitaya  binip  inmelerde  takip  yanmadan  surdurulebilir.  1.  ve  2.  takipci  zaman  zaman  yerlerini 
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degistirebilir.1.  takibci  hedefin,  2.  si  ise  1.nin  arkasinda  veya  yolun  karsisinda,  mumkunse  hedef  ve  1.  takibciyi 
gorebilecegi bir yerde olabilir. 

3- uclu Takip Grublari En ideâl takip tarzidir. Mahzurlar en aza iner. 1. takipci hedefin hemen ardinda, 2. takibci 
1.  nin  ardindan  1.  yi  gorebilecegi  sekilde  yer  alir  ve  konvoy  olup  olmadigini  takip  eder.  3.  takipci  1.  ve  2.  takipcinin 
arasindan hedefin sag ve sol yanindan uygun bir yerde ve mesafede takibe katilir. Hedefin sapmalarini 3. takipci daha 
once anlasilan isaretle digerlerine bildirir. Hedefin kontaktlari takipcilerden biri tarafindan kontrol altina alinabilir. Hedef 
pesinde yine en az iki takipci kalmis olur. 

4- Gerektigi takdirde daha fazla eleman ile de takibler gerceklesebilir. Sabit takiblerde ve operasyon dusunulen 
hallerde sayi genellikle ucden fazladir. Takipcilerin sayilari arttikca sevk ve idâre problemi artar. 

NETICE 

Unutmamak gerekir ki, cogu zaman takip ve tarassutun basarisi ileri goruse, zekaya, inisiyatife, uygun bir plân 
hazirlanmis  olmasina  baglidir.  onceden  tahmin  edilemeyen  hallerle  karsilasildiginda,  guclugu  asacak  problemlerin 
bulunabilmesi  yeterliligi,  basariyi  onemli  olcude  etkiler.  TC’de  polis  teskilati  vasat,  cogu  zaman  da,  vasatin  altindaki 
kafalardan olustugu icin bu denli performans beklenmesi safdillik olur. ANCAK, HERSEYE RAGMEN ZAIYAT 
VERMEMIZ TEMELDE, BIZIM APTAL POLISLERI ASIRI UMURSAMAZ TAVIRLAR CcINDE OLMAMIZDAN VE 
TEDBIRI BOSVERMEMIZDENDIR.  

“Geregi dusunulsun!” 

1.4   SOLUNUM VE DOLASIM SISTEMI 

SOLUNUM SISTEMI VE SUNI SOLUNUM 

Solunum  sisteminin  temel  fonksiyonu,  vucuda  (O-Oksijen)  saglamak  ve  (CO-Karbon  diOksit)’nin  atilmasini 
temindir. O ve CO’in yer degistirmesi ise akcigerlerde ve dokularda gerceklesir. Akcigerler ve hava yollari hastalanmadik 
ve yaralanmadikca solunum otomatik olarak gerceklesir. Solunumu bozuk veya hic soluk alamayan hasta veya yaraliya 
mudahale  edebilmek  icin,  mudahalecinin  sistemi  ve  prensiblerini  bilmesi  gerekir.  (Anatomisi  icin,  gecmis  ‘notlari’ 
karistirin. sekiller yardimiyla hatirlamaya calisin.) 

O ve CO degisimi: 

Vucuttaki  butun  hucreler  yasamak icin  gerekli  enerjilerini  besinlerden  alabilmek icin  bir dizi  kimyasal  islemler 
yaparlar ki buna “metabolizma” denir. Metabolik islemler sirasinda her hucre (O) kullanir ve (CO) ise atik maddeleri uretir. 
Metabolizmaya  katilip  bu  isi  yapamayan  hucreler  olur.  (Yani  hucre  ihtiyaci  olan  (O)  veya  besini  alamaz,  alsa  bile 
kullandiktan  sonra  olusan  coplerinden  (CO)  vs.  maddelerden  kurtulamazsa  olur.  Hucrelerin  gruplar  hâlinde  olumu 
organlarin devre disi kalmalarina nihayet organizmanin (insanin) olumune neden olur.) 

[NOT: Solunumun veya kan dolasiminin bozulmasi yahut durmasi isaret edilen bu metabolik fonksiyonlara mani 
olarak olume goturur.] 

Tum vucut hucrelerinin (O)’e ihtiyaclari vardir. Hayatî organlardan kalb ve beyin hucreleri ise (O)’sizlige karsi 
cok hassas olup birkac saniye ile 3-5 dakikadan daha fazla (O)’sizlige tahammul edemez ve olmeye baslamistir. Daha da 
kotusu olen hucrelerin yerine yenisi gelemez. Kalb veya beyin calisamaz hale gelirse (olurse) beden olur. 

Dolasim  Sistemi  ve  kan  hucreleri  ile  Akcigerler  arasinda  basta  (O)-(CO)  besin  vd.  tasinmasini  saglar.  Kan 
akcigerlerden  aldigi  (O)’ni  tasir  hucre  ve  dokulara  aktarir. Buralarda  metabolizme  sonucu  olusmus  (CO)  alir  ve 
akcigerlere  disari  atilmak  uzere  geri  tasir.  Oradan  da  disariya  -atmosfere-  atilir.  Kanin  damarlar  icindeki  dolasimini 
saglayan guc ise kalbin pompa gucudur.  

Solunum Mekanizmasi: 

Akcigerin  kendi  yapisinda  adale  dokusu  olmadigindan  kendiliginden  genisleyip  kuculmeleri  mumkun  degildir. 
Ancak Akcigerlerin icinde bulunduklari gogus kafesi kaburgalar arasi kalir ve diyaframlar sayesinde genisler ve daralir. 
Akcigerlerde bu genisleyip daralmaya eslik eder. Gogus kafesi icinde Akcigerler asili duran bir fanusa benzetilebilir. (sekil 
1)  

Fanusun tabanini hareketli diyaframa yapar. Kaburgalar gogus kafesinin seklini tayin eder. Gogus boslugunun 
disariya olan tek acikligi ana soluk yolu olan ‘trakea’ iledir. Hava giris-cikisi sadece trakea ile olur. Diyaframa vd. gogus 
duvari kaslari kasildiginda, fanusun ic hacmi artar, bu hafif bir vakumun olusmasina neden olur. Normalde gogus icindeki 
hava basinci disaridaki hava basindan biraz dusuktur. Diyafram ve kaburgalar arasi kaslarin kasilmasi gogus boslugunu 
genisletir. Gogus ici basinci biraz daha duser. Boylece disaridaki hava, agiz+burun ve tarakea yoluyla akcigerlere dalar. 
Disaridaki hava basinci ise icerideki basinca esitlendiginden hava girisi durur. (Soluk alma durdu.) Diyafram vd. kaslar 
gevsediginde gogus ici basinci artar ve icerideki hava disari itilir. (soluk verme.) Solunumun aktif kismi nefes almadir. 
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Kaslarin kasilmasi bu donemdedir. Enerji bu sirada harcanir. Nefes verme kaslar gevsediginde kendiliginden pasif olarak 
gerceklesir. 

NORMALDE  GOGUS  BOSLUGUNA  SADECE  BIR  GIRIS  OLDUGUNU  UNUTMAMAK  ONEMLIDIR.  BU 
GIRIS ‘TRAKEA’DIR. BASKA BIR ACIKLIK VARSA HAVA GOGUS BOSLUGUNA DOLAR FAKAT AKCIGERLERE 
GIREMEZ. AKCIGERLER ILE GOGUS DUVARI ARASINDA TOPLANIR VE AKCIGERLERE BASKI YAPAR! 

Nefes Almanin Kontrolu: 

Nefes  almayi  beyin  kontrol  eder.  Bu  isin  merkezi  beyin  sapindadir.  Daha  cok  O  gerektiginde  beyin  sapi 
gonderdigi emirlerle solunumu hizlandirir. Nefes alma tomateikdir. Ancak kismen kontrol edilebilir. Yani nefesimizi tutmak 
istedigimizde beyinden gelen otomatik uyarilari bir muddet durdurabiliriz. Ayni sekilde daha hizli veya derin nefes almak 
istedigimizde bunu gecici bir sure yapabiliriz. Fakat beyin atardamar kanindaki O ve CO miktarlarini surekli takip eder. Bu 
miktarlar fazlaca degisirse beyin kontrolu derhal alir ve dengeleri kurmak icin gerekli duzenlemeleri yaptirir. Nefesin hizini 
ve  derinligini  ayarlar.  Solunumda  esas  uyarici  faktor  atardamar  kanindaki  CO  miktaridir.  kan  CO  duzeyindeki  kucuk 
artislar bile solunumu hizlandirir. CO dusmeleri ise solunumu yavaslatir. Diger yandan beyin atardamardaki kan O’nine 
karsi  da  hassastir.  Bu  hassasiyet  CO’te  olandan  daha  fazladir.  Kan  O’deki  azalma  veya  artmalar  solunumun  artmasi 
veya azalmasina neden olur. 

TEMEL DESTEK TEDAVI (TDT) 

TDT,  solunum  durmasi,  kalb  durmasi  veya  her  ikisinin  birden  vukuunda  mekanik  arac  gerec  veya  yardim 
olmadan  rahatsizligi  tedavi  edebilme  isidir.  Suni  solunum  ve  dolasim  saglama  yontemidir.  Basari,  solunum  veya  kalb 
(dolasim)  durmasini  derhal  taniyip  tedaviye  acilen  baslamaya  baglidir.  TDT’nin  uygulanmasinda  zaman  cok onemlidir. 
Tani  ve  tedavi  zamana  karsi  yurutulur.  Eger  O  kesilirse  kalbte  saniyeler  icinde  duzensiz  atimlar  gelisir.  Beyinde  O 
eksikliginde uc-bes dakika icinde geri donusu olmayan tehlikeli hasarlar ortaya cikar. O’nin atmosferden alinip hucrelere 
iletilmesini saglayan iki temel fonksiyon, soluk alma ve kan dolasimidir. Nefeslenme ise atmosfer havasi (O) akcigerlere 
girer cikar. (O)’nin kana, (CO)’nin hava gecisi akcigerlerde meydana gelir. (O) hucrelere tasinirken (CO) de disari atilir. 
Ve  kalb  kani  vucudun  uzak  hucrelerine  pompalayarak  ulastirir.  Hava  yolu,  nefes  alma  veya  dolasimdaki  herhangi  bir 
kusurun faturasi agir odenir; olum! Temel Destek Tedavisi (TDT), solunum ve kalp-dolasim sisteminde yetmezlige yol 
acip hayati tehlikeye sokacak herhangi bir durumun tedavisidir. Karmasik aletler kullanilmadan yapilan acil tedavidir. 

Temel Destek Tedavisi’nin gerektigi durumlar: 

1- Hava yolu tikanmasi 

2- Solunumun durmasi 

3- Dolasimin durmasi (Kalbin...) 

Solunum veya dolasimin olmadigi veyahut yetersiz oldugu hemen belirlenmeli ve saniyeler icinde gerekli destek 
uygulamalara gecilmelidir. (sekil 2) Eger sadece solunum yoksa veya yetersiz ise hava yolunu sunî solunuma  belki de 
gerek kalmadan  acmak  yeterli  olabilecektir.  Genellikle  hava  yolunun  temizlenmesi normal  nefes  almayi  saglayacaktir. 
Eger  kalb  fonksiyonlari  iyi  degilse  veya  yoksa,  sunî  solunumla  birlikte  sunî  dolasim  (kalb  masaji)  calismasina  da 
baslamak gereklidir. Eger solunum kalbden once durmussa, Akcigerde yasami dakikalarca devam ettirecek miktarda (O) 
vardir. Fakat once kalb durdu ise, kalbe ve beyne (O)’li kan pompalanamadigi icir gitmez. Kalb (O)’li kan ile beslenemez 
ise, calisma duzeni, ritmi bozulur ve beyne yeterince kan pompalanamaz. Beyin 4-6 dakika O’siz kalinca, kalici hasarlar 
gelismeye baslar. 6 dakikadan sonra hasar kesindir. Bu nedenledir ki, TDT’nin uygulamasinda ivedilik onemlidir. 

Ilk Degerlendirme: 

Daha  evvelki  bolumde  anlatildigi  uzere  ilk  degerlendirme  yapilir:  Hava  yolunun  acikligi,  solunumun  niteligi, 
dolasimin niteligi ve suur duzeyi degerlendirilir. Hasta veya yaralinin TDT’ye ihtiyaci olup olmadigi anlasilir. Genel olarak 
sunî solunum veya dolasim uygulamak gereken her hastanin suuru kapalidir. 

Pozisyon: 

Sunî solunum veya kalb masajini uygulayabilmek icin, hastanin mutlaka sert bir zeminde ve yatar pozisyonda 
olmasi gerekir. Eger hasta buzulmus ise veya yuzustu ise, hastayi uygun pozisyona cevirmek gerekir. Hasta, bas, boyun 
ve sirti bir butun olarak yuvarlanarak cevrilir. Yatar pozisyonda bacaklarin 30 derece kadar yukari kaldirilmasi kalbe kan 
donusumunu kolaylastirir. Ve haricî kalb masaji gerekirse, sunî dolasima katkisi olur. Hasta uygun pozisyona getirilirken 
omurga  yaralanmalarinin  olumsuz  sonuclari  icin  dikkatle  hareket  edilmelidir.  Takiben  hastanin  nakli  icin  hazirliklar 
yapilirken TDT’ye de baslanir. 
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Eriskinde Hava Yolunun Acilmasi: 

TDT’nin  etkili  olabilmesi  icin  hava  yolunun  derhal  acilmasi  gerekir.  Hava  yolu  acik  olmadan  sunî  solunum 
mumkun  degildir.  suuru  bulanik  veya  kapali  hastada  hava  yolu  tikanmasinin  en  sik  nedeni  bogaz  ve  dil  kaslarindaki 
gevseme  sonucu  asagiya  dogru  sarkan  dilin  hava  yolunu  tikamasidir.  Takma  disler,  kan  pihtilari,  kusmuk,  tukuruk, 
yiyecek  parcalari  veya  baska  yabanci  cisimlerde  tikanmaya  neden  olabilirler.  Gevseyen  bogaz  ve  dilin  hava  yolunu 
tikamasina mani olmak ve tikanikligi varsa gidermek icin cesitli manevralar sunlardir: 

a-Basin arkaya bukulup, cenenin kaldirilmasi 

b- Alt cenenin one cekilmesi 

b/1-Alt cene kuvvetle one cikilir. 

b/2-Bas arkayla dogru cekilir. 

b/3-Nefes almayi kolaylastirmak icin basparmaklar ile alt dudaklar asagiya cekilir. 

(Boyun omurlari yaralanmasindan suphelenildiginde bu manevra ile bas dogal pozisyona, oynatilmadan cene 
one cekilip agiz acilarak da uygulanabilir.) 

Eriskinlerde Sunî Solunum: 

Tekniklerden biri ile acilir acilmaz hasta kendiliginden (spontan) solumaya baslayabilir. Yapilacak ikinci is kisinin 
soluyup solumadigini anlamaya calismaktir. Kulak hasta agzina 3-4 cm. kadar yaklastirilir. Yuz, gogus ve karin hareketleri 
gozlenir. (sekil 3) Solunum olmadigi kanaatine varilirsa, derhal sunî solunum baslatilir. 

1-Agizdan agiza Sunî Solunum:  

Bas bukulup cene kaldirilarak hava yolu acilir. Basi geriye bastirarak el burnu sikarak kapatilir. Diger el, ceneyi 
tutar.  Basparmakla  dudak  cekilerek  agiz  acik  tutulur.  Solunum  yaptiracak  olan,  derin  bir  nefes  alir.  Agzi  ile  hastanin 
agzini tamamiyla kapatir ve nefesini verir. Sonra agzini ceker ve verdigi havanin kendi halinde bosalmasi beklenir.  Ayni 
sekilde gogsun solunumla hareket edip etmedigine bakar. Bu islemi yaparken kisi hastanin yaninda durur. (Basucunda 
degil.) 

2-Agizdan Buruna Solunum: 

onerildigi haller; 

-Hastanin agzi acilamiyorsa... 

-Yuzdeki ciddî yaralanmalar nedeni ile hastanin agzindan solutulmasi mumkun degilse... 

-Hastanin disleri olmadigi icin agiz ile agiz tam olarak kapatilamiyorsa... 

[Not:  Sunî  solunum,  genellikle  uflenen  havanin  mideye  giderek  orada  da  birikerek  siskinlige  sebeb  olur. 
Solunum  icin asiri basincla  hava uflenmesi veya hava yolunun tikali olmasi nedeni ile  olusur  bu. Hafif olmasi 
onemsenmese  de,  ileri  derecede  gerginlik  ve  sisme  sunî  solunum  ve  kalp  masaji  esnasinda  kusulup  soluk  yollarina, 
Akciger dolmasina  neden  olur.  Ayrica  diyafragmayi  yukari iterek  akcigerlerin  yeterince  esnemelerine engel olur.  Buna 
mani olmak icin, uflenen hava birden ve cok siddetli verilmemeli, daha yavas periyodik ve dusuk basincla uflenmelidir. Bu 
hal olustu ise derhal giderilmeli; bu amacla hasta yan cevrilmeli ve gobek ile kaburgalarin arasina bastirilmali... Hava ile 
birlikte mideden kusmukta gelir;  gelen kusmugun agiz boslugunda kalan kismi temizlenmeli ve solunuma oylece devam 
edilmelidir.] 

Eriskinlerde Yabanci Cisimlere Bagli Hava Yolu Tikanmalari: 

Eriskinde  yabanci  cisme  bagli  ani  tikanma  genellikle  yemeklerde  olur.  cocukta  ise,  yerken  veya  oynarken 
olabilir. Tikanmanin derhal taninmasi, tedavi icin elzemdir. 

a-  suuru  acik  hasta:  Yemekte  kisi  aniden,  konusamaz,  oksuremez,  (bogazina  sarilir),  ve  yuzu  morarir. 
Zorlanarak  solmaya  calisir.  “Boguluyor  musun?”  seklindeki  soruya  isaretle  cevap  verelibir.  Eger  tikanma  kisa  surede 
giderilmez ise, akcigerde kapali kalan havadaki (O) kisa surede biter; kalb ve beyinde hasarlar gelisir. suur kapanir  ve 
olum!!! 

b-  suuru  Kapali  Hastada:  Hasta,  suuru  kapali  bulunur.  Sebep  birden  fazla  olabilir.  Solunum  yoksa  derhal 
standart solutma ve hava yolunu acma uygulamalari yapilir. Yol acilmiyorsa tikanma (yabanci cisimle) dusunulebilir. 
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ust hava yolu tikanmalarinin giderilmesinde iki usul vardir: 

a- Heimlich manevrasi (Karindan itme)... 

b- Parmaklarla temizleme ve cikarma... 

Heimlich Manevrasi: Yabanci cisim cikarilana dek 6-10 kez uygulanir. Hasta oturur veya ayakta iken; 

1- Hasta beline (gobek hizasinin biraz ustune) arkasindan durarak eller dolanir. 

2- Bir yumruk diger elle kavranir. Yumrugun bas parmagi gobek ustune kaburgalarin altina yerlestirilir. 

3- Yumruk iyice yerlestirilip, yukariya dogru guclu ve hizli bir sekilde 6-10 kez itilir. 

Hasta sirt ustu yatiyorsa; 

1- Hastanin kalca veya bacaklari ustune ata biner gibi binilir. 

2- Bir avuc, hastanin gobek ustu, kaburga altina konur, digeri onun uzerine yerlestirilir. 

3- Ellerle hasta yukari itilerek, karina bastirilir. Bu isi 6-10 kez yapilir. (sekil 4) 

Yabanci  Cismin  cikarilmasi:  Hava  yolunu  tikayan  madde  agizda  ise  veya  oyle  dusunuluyorsa,  mudahaleci 
bunu dikkatle cikarmalidir. Heimlich manevrasi, cismin yerini degistirebilir, fakat cikmasini saglayamayabilir. 

Uygulama: 

- capraz parmak veya dili-ceneyi kaldirma yontemi ile hastanin agzi acik tutulur. 

- Diger elin isaret parmagi hastanin yanaklarindan bogazina kadar, temizler sekilde dolastirilir. 

- Varsa herhangi bir yabanci cisim, parmak ucu ile agiza cekilir. 

- Cisim tutulabilecek bir mesafeye ve yere geldiginde tutularak cikartilir. 

Parmak kullanirken, cismi solunum yolunda daha otelere itmemeye ozen gostermelidir. (sekil 14) 

Kismî Hava Yolu Tikanmasi: 

Bazen hava yolu kismen tikanir. Hasta bir miktar fakat zorlayarak solur. Heimlich manevrasi, bu tur tikanmalarda 
yetersiz  kalir.  Yukaridaki  teknik,  madde daha da  itilip  yolu  tam  tikayabileceginden  tehlikelidir.  Bu durumda, hava  yolu 
solunumun  en  rahat  oldugu  pozisyonda  ve  yavasca  tutulur.  Hastaya  mumkunse  saf  (O)  solutulur  ve  kisi  hastaneye 
ulastirilir. 

DOLASIM SISTEMI 

Bolumun  amaci;  kanin  vucutta  nasil  dolastigini  ogretmek,  dolasim  sisteminin  birimlerini  (unitelerini)  tanitmak, 
nabiz  ile  kan  basincini  ogreterek  sokta  kan  basincinin  degisikliklerinin  neler  oldugunu  bildirmektir.  Dolasim  sistemi, 
merkezinde aktif kalbin yeraldigi, kalbden cikan ve giderek kuculen atardamarlar ile, kalbe donen ve giderek buyuyen 
toplardamarlardan meydana gelir. Kalbden atilan (itilen) kanin atardamarlar vasitasiyla ile doku ve hucrelere ulasmasini 
takiben  toplardamarlar  vasitasiyla  tekrar  kalbe  donmesine  dolasim  denir.  Dolasimin  maksadi  kan  yolu  ile  hucre  ve 
dokulara  gerekli  oksijen  ve  enerjiyi  goturmek,  hucre  ve  dokularda  olusmus  zararli  atiklari,  CO2’  yi uzaklastirarak 
atilmasini saglamaktir. Organizmada iki tur dolasimdan sozedilir. Ilki “pulmoner dolasim-kucuk dolasim”; cesitli metabolik 
atiklar  ve  CO  ile  kirlenmis  kanin  kalp  tarafindan  Akcigere  sevkedilip  temizlendikten  sonra  tekrar  kalbe  geri  dondugu 
dolasimdir ki ozetle, kalbe gelen CO2 ile kan akcigere gonderilip temizlenir ve tekrar kalbe geri doner. Digeri, “sistematik-
buyuk dolasim”dir. Burada akcigerlerden gelen CO2’ den temizlenmis O2 bakimindan zengin kan, tum vucuda 
pompalanir ve sistemlerin calismasi saglanir. Dolasim sistemi tum elemanlari ile tamamiyla kapali bir sistemdir. Dolasim 
sisteminin kanin hucre duzeyinde dolasimini ve madde alisverisini saglayan en ince damarlardan olusan kismi “kopiller 
sistem” , sistemin nihai can alici bolgesidir. Doku ve hucrelerin varlik ve isleyislerini idame ettiren karmasik tum hadiseler 
bu duzeyde gerceklesir. Sistem bir sekilde islemez hale gelirse bu nihai canalici faaliyet gerceklesemez yahut aksar ki 
hayatî oneme haizdir. 
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DOLASIM SISTEMI ELEMANLARI: 

K A N 

Sivi olan kismi plazma ile sekilli olan elemanlar olan kan hucrelerinden meydana gelir. Plazma kan hucrelerini, 
besin maddelerini ve daha bircok maddeyi barindirir. Hucreler baslica uc cesittir: Kirmizi kan hucreleri olan eritrositler, 
ayni  zamanda  kana  rengini  de  verir.  Lokositler,  beyaz  kan  hureleri  olarak  bilinir  ve  vucudun  enfeksiyonlara  karsi 
savunmasini saglarlar; asker hucrelerdir. Trombositler ise, pihtilasmayi temin eden temel yapilardandir. Kanama 
atardamarlarda ise, kan fiskirir tarzda (kalbin her pompalayisinda) akar ve O ‘den zengin oldugu icin rengi parlak-acik 
kirmizidir. Toplardamar kanamalari ise devamli akma seklinde olup CO ‘den zengin olusu nedeniyle rengi de daha koyu-
mattir. Kopiller kanamalari ise, sizinti seklindedir. 

K A L B: 

Yetiskinde, kisinin yaklasik kendi yumrugu iriliginde, ici bolmelerden olusmus kastan yapili bir organdir. Atrium 
(kulakcik) ve ventrikul (karincik) denen dort bolmesi vardir. Kalb, bir cift pompa gibi calisir. Kalbin sag tarafi 
toplardamarlar yolu ile gelen kani atardamarlari ile akcigerlere pompalar ve CO2‘ den arindirilip O2‘ lendirilmesini saglar. 
O2 ‘lenmis kan bu sefer akcigerden kalbin sol yanina gelir toplanir, oradan da buyuk atardamarlar arayiciligi ile (Aorta) 
tum  vucuda  pompalanir.  Kalbin  odalari  arasinda  kanin  donmesine  mani  olan,  kanin  bir  yonde  hareketini  saglayan 
kapaklar vardir. Bunlar, uyumlu olarak , kimi acilarak kimi kapanarak calisir ve dolasim idame ettirilir. Kalb kani dakikada 
ortalama 60-80 defa pompalar. Boylece vucut kaninin tamami (5-6 lt.) 1 dk. icinde tum vucudu dolasmis olur. Kalb kasi 
ozelligi  olan  bir  dokudur.  O2‘  sizlige  hassasiyeti  yuksektir.  Kendini  besleyen  damarlarin  tikanmasiyla  daralmasi  cok 
tehlikeli olur. (Kalp krizi= kalb kasinin olmesi) calismasi istegimize bagli degildir; otonomdur. 

ATARDAMARLAR=ARTERLER 

Aorta  denilen  ana  atardamar  kalbi  terkettikten  sonra  vucut  kisimlarina  dagilmak  uzere  giderek  daha  kucuk 
parcalara  bolunur.  Bolune  bolune  nihayet  ince  damarli  kopiller  damarlar  (mikroskopiktirler)  meydana  gelir.  Kopiller 
damarlar  vasitasiyla  artik  kan  tek  tek  hucreler  arasinda  dolasacak  hale  gelir.  Ve  surekli  sozu  edilen  gaz  vd.  madde 
alisverislerinin gerceklesmesi mumkun olur. 

TOPLARDAMARLAR: VENLER 

Hucre ve dokulara ulasan kan, toplardamarlar vasitasiyla CO2‘ den arindirilmak ve yeniden sisteme 
pompalanmak uzere kalbe geri doner. Venler arayiciliyla toplanan kan kalbin sag yarisina gelir ve buradan temizlenmek 
uzere Akcigere pompalanir. 

NABIZ VE KAN BASINCI: 

Daha once anlatildigi uzere muhtelif nabiz noktalarindan hissedilebilen nabiz, kanin kalbin sol tarafindan sisteme 
(dolasima)  pompalanmasi  ile  meydana  gelir.  Nabiz,  buyukce  arterlerin  deriye  yakin  olduklari  noktalardan  kolaylikla 
hissedilebilir. (onceki bahislerden nabiz noktalarini hatirlayin!)  

Nabiz  hizi,  dakikadaki  atim  sayisini  sayarak  tesbit  edilir.  Yetiskinde  bu  sayi  60-80  atim  /dk.’dir.  cocuklarda-
bebeklerde ise 80-100 atim/dk.’dir. 

KAN BASINCI: 

Kanin  arterlerden  gecerken  arter  duvarlarinda  olusturdugu  basinctir.  Basinci  meydana  getiren  kalbin  pomba 
gucudur.  Kalb  kasildiginda  (kalbin  sol  yani)  icindeki  kani  atardamarlara  bosaltir.  Buna  sistol  denir.  Kasilma  bitip  kalp 
gevsediginde  ise  kanla  dolar  ki  bu  devreye  de  diastol  denir.  Kan  basinci  bahsi  edilen  bu  her  iki  durumda  olculur  ve 
Sistolik/Diastolik basinc diye ifade edilir. Her iki olcum bir defada yapilir. olcum icin ozel bu alet kullanilir. 
(Sgigmonametre-Tansiyon aleti) olcum mmHg. ile birimlendirilir. 

ornek: 120 / 80 mm Hg  

sistolik/Diastolik/ brim 

Halk  arasinda  sistolik  basinc  buyuk,  diastolik  basinc  kucuk  tansiyon  diye  bilinir.  Rakam  ifadeleri  yuzde  degil 
onda ifadeler olarak zikredilir. 120/80 yerine 12-8 gibi... Kan basincinin normal eriskin degeri 120/80 mmHg.dir. Her ikisi 
icin  ust  sinir  160/90  mmHg.  kabul  edilir.  Diastolik  basinc,  atardamarlarin  devamli  maruz  kaldigi  basinc  oldugundan 
ozellikle yuksek basinc oldugunda, yuksek tansiyon (Hipertansiyon) hastalarindaki seviyesi onemlidir. (Hipertansiyon kalp 
ve damarlarin maruz kaldigi devamli zorlanmanin adidir ve yipraticidir.) Kan basincini bircok faktor etkiler. Kanin hacmi, 
atardamarlarin durumu (gevsek veya kasik olmalari; gevsek damarlarin capi genistir, kasili olanlarin ise dardir. Genis cap 
daha  buyuk  bir  hacmi,  dar  cap  daha  kucuk  bir  hacmi  anlatir.),  kan  basincinin  kasilabilme  kapasitesi  (kalp-damar 
hastaliklarinda,  kalp  yeterince  kasilamayabilir.  Yeterince  guc  uretemez  ve  kani  yeterince  pompalayamaz.)  arterlerin 
elastikiyeti.  Venlerdeki  basinc  daha  dusuktur.  Bu  sayede  kanin  kalbe  donusu  kolaylasir,  mumkun  olur.  Normalde 



 

32 

damarlarin tumu (eriskinde) varolan ortalama 5-6lt. kan ile doludur. Damarlar normal devirlerde ne tam kasili ne de tam 
gevsektir.  (Damarlar  kasilip  gevseyebilirler.  Boylelikle  caplari  daralir  veya  genisler. Kan  basincinin  normal  olarak 
idamesinde bu onemli bir mekanizmadir.) Damarlarin genisligi (caplari) mevcut kan miktarina vesair bircok faktore binaen 
sinir  sisteminin  kontrolundedir.  Normal  kan  basincinin  kaybolmasi  kanin  her  organa  yeterince  gidememesi  demektir. 
Oysa organ ve dokularin varliklarini surdurebilmeleri icin kana (O ve gidaya) ihtiyaclari vardir. Bu sebeple mevcut bircok 
karmasik yol ile kan basinci olagan olmayan zaman ve durumlarda sabit tutulmaya calisilir. (Misal: damarlar daralir, ic 
hacimleri  azalir.  onceden  5lt.  iken  yeten  kan,  4lt.  oldugunda  da  ayni  basinc  kurunmaya  alisilir.)  Kan  basincini  bircok 
sebep degistirebilir. Fakat herhalukarda sonuc aynidir. Dokular O ve enerji alamaz, atiklarindan da kurtulamaz. Bu durum 
hucre organlarinin olumunu getirir. Kan basincinin yeterli olamamasi sonucu hucre ve organlarin yeterli kanlanamamasi 
ve metabolizmalarini devam ettirememeleri haline sOK denir. Sebepleri cok degisken olabilirse de sonuclar sokta hep 
aynidir. Hasta az miktarda kan kaybettiginde, arterler, venler ve kalp otomatik olarak dusuk hacime kendilerini ayarlar. 
Ayarlama butun dolasim sisteminde uygun basinci saglamak ve her organa perfuzyon-yeterli kanlanma/dolasim 
saglayabilmektir. Kan kaybindan sonra, ayarlama hizla, dakikalar icinde olur. Damarlar kasilarak, azalan kan hacminin 
dolduracagi  damar  yatagi  hacmini  azaltirlar.  Kalp,  kanin  etkili  olarak  dolasabilmesi  icin  daha  hizli  atar.  Nabiz  ve  kan 
basinci arasindaki ters iliski (kan basinci duserken nabiz sayisi artar) sokta hemen her zaman gorulur. Eger kan kaybi 
cok  fazla  ise  ayarlama  olamaz  ve  hasta  soka  girer.  Arter  ve  venlerin  genisligindeki  degisikligi  duvarlarindaki  kaslar 
saglar. Kan hacmi, sicak, korku, soguk, yaralanma veya infeksiyon gibi degisikliklere cevap olarak bu kaslar kasilir veya 
gevser.  Kasilip  gevseme  arter  veya  venin  capinda  degisiklige  yol  acar.  Bu  kaslar  pompa  gorevini  yapmaz,  sadece 
damarlarin  capini,  boylece  hacimlerini  degistirir.  Devamli  olarak  yeni  duruma  ayarlanma  olayi  otonom  sinir  sisteminin 
kontrolundedir. Eger arter veya venin kaslari kasilirsa, capi kuculur ve sistemde daha az sivi tutulur. Eger kaslar gevserse 
damar  genisler  ve  sistemde  daha  fazla  miktarda  kan  tutulur.  Damarlarin  asiri  genislemesi  olan  normal  kan  hacminin 
doldurulamayacagi genislikte bir sistem olusturur. Bu durumda sok gelisir. Perfuzyon bozulacagindan organlar tehlikeye 
girer. 

TEMEL DESTEK TEDAVISI: SUNI DOLASIM-KALB MASAJI 

Bolumun amaci; kalb durmasini tariflemek ve nedenlerini belirlemek, eriskinde suni dolasim tekniklerini 
anlatmaktir. Kalb durmasi; kalbin etkili ve yeterli kan akimi saglayamamasi sonucunu dogurur. Bu durumda buyuk arterler 
bile (el bilegi, boyun) nabiz alinamaz. Kalb durmasi dort ayri tarzda olabilir. 

1- Kalbde herhangi bir  elektrik veya kas aktivitesi yoktur. Kalb  atmaz. Nabiz alinamaz. Kalbin elektrik 
aktivitesinin kaydedildigi elektrokardiyogramda aktivite tesbit edilemez. (EKG’de...) Bu durum olabileceklerin en kotusu 
olup, diger uc form da nihayetinde bu noktaya varabilir. 

2- Kalbin kani pompalayan bolumlerinde; ritmik olmayan, duzensiz, birbiriyle ilgisiz ve tam olmayan titremeye 
benzer kas kasilmalari olur. Bu bir cesit aritmi’dir. (ritim bozuklugu) Neticede kalbin durmasina yol acar. Tam kasilmalar 
olmadigi  icin,  kalb  kan  pompalayamaz.  Bu  durum  kalbi  besleyen  damarlarin  daralmalari  sonucu  kalbin  kendisinin 
yeterince beslenememesi sonucu olusabilir. 

3- Kalp hizinin normalin ustunde olmasi; bu da baska bir tip ritm bozuklugudur. Kalp oyle hizli carpar ki, atimlar 
arasinda kalbin yeniden kan ile dolmasi icin yeterli zaman kalmaz. Devam etmesi halinde dolasimin bozulmasi sonucu ne 
tum diger doku ve hucreler ne de kalb yeterince kanlanamaz. O ve enerji acligi ortaya cikar. Bu kalbin calismasini daha 
da bozar. (2. forma girit) 

4- EKG’de kalp calismasi ve hizi normal olarak gozlenir. Fakat nabiz hissedilmez ve kan basinci yeterli seviyede 
de degildir. Kalp krizi, asiri kan kaybi gibi bir cok sebep bu sonucu dogurabilir.  Sonuca goturen nedenler yavas yavas 
gelisebilir.  Sonucun ortaya cikisi ve neticelenmesi ise ani olur. Bu sebeble nedenlerin ciddiye alinarak derhal bertaraf 
edilmeleri gerekir. (ornek: Asiri kan kaybi varsa, derhal durdurulur, takiben kayiplar yerine konulmaya calisilir.) Yukarida 
bahsedilen her dort durumda da suni dolasim-kalb masaji gereklidir. 

YETISKINDE KALP MASAJI: 

Kalp durmasinda beynin kanlanmasi da durdugundan, hemen her zaman suur kaybi vardir. Solunum durmasi 
veya  havayolu  tikanmalarindan  sonra  suur  kaybi  gelisene  kadar  bir  sure  gecer.  Hastanin  suurunu  degerlendirdikten, 
gerekirse  hastayi  cevirdikten,  hastanin  solunumunu  degerlendirdikten  (gerekiyorsa)  havayolunu  acip  suni  solunuma 
basladiktan sonra dolasim da degerlendirilir. Nabiz noktalarindan (el bilegi, boyun) nabiz kontrolu yapilir. Alinamiyorsa, 
aletli veya aletsiz (kulak goguse dayanarak) kalbin calisip calismadigi anlasilmaya calisilir. Solunumun varolup 
olmamasina gore suni solunumla birlikte veya tek basina kalb masaji baslatilir. 

HARICI KALP MASAJI: 

Kalb,  goguste  sternum  (iman  tahtasi)  ve  omurga  arasinda  yer  alir.  Sternumun  alt  ucuna  uygulanacak  ritmik 
basinc,  kalbin  sternum  ile  omurga  arasinda  sikisarak  kani  dolayli  olarak  pompalamasini  boylece  de  suni  bir  dolasimi 
saglamis olur. Hastaya masaj uygulanabilmesi icin hastanin duz ve sert bir yuzeyde yatiyor olmasi gerekir. Yatakta ise 
hasta, hemen yere-zemine indirilmelidir. Haricî masaj geciktirilemez ve her zaman suni solunumla birlikte yapilir. 
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Tek  Kisinin  Uygulayacagi  Masaj:  Masaji  uygulayacak  olan  eger  yalniz  ise,  once  hastayi  uygun  bir  zemine 
yerlestirir. Sonra bir dizi hastanin basi, digeri gogsunun ust kismi hizasinda olacak bicimde hastanin yanina diz coker. Bir 
elinin ayasini sternumun alt  kismina  yerlestirir,  sonra  diger elin  ayasi  ilkinin  uzerine  gelecek  sekilde  yerlestirir.  Basinc 
asagi  dogru  ve  dik  olarak  uygulanir;  ve  sternum  asagi  dogru  5-6  cm.  bastirilir.  Dirsekler  duz  tutulurken  uygulayicinin 
hafifce  dogrulmasi  basincin  omuzlardan  duz  olarak  uygulanmasini  saglar.  Asagiya  dogru  dik  basinc  bir  dinlenme 
donemini gerektiren bir baski yapar. Baski-dinlenmenin en az yarisi kadar sure baskiya ayrilmalidir. Hareketler duzgun, 
ritmik  ve  kesintisiz  olmalidir.  Kisa  kesik  kesik  basmalar  kesinlikle  yeterli  kan  akimi  saglayamaz.  Dinlenme  sirasinda 
uygulayici  elini  sternumdan  kaldirmamalidir.  Fakat  basinc  sternumu  eski  yerine  getirecek  sekilde  tamamen  kaldirilir. 
Baski  ve  dinlenme  mutlaka  ritmik  olmalidir.  Baski  teknigi  onemlidir.  cunku,  iyi  uygulandiginda  bile  bazi  riskleri  vardir. 
(Kaburga kiriklari, karaciger yirtilmalari, dalak yirtilmasi veya sternum kiriklari olusabilir.) Olmalari tamamen 
engellenemezse bile iyi bir teknik uygulama ile en aza indirilebilirler. Uygulayici yalniz ise, suni solunum icin masaja ara 
vermesi  de  gerekir.  Uygulayici  her  15  basmadan  sonra  2  solunum  yaptirir.  Toplam  baski  sayisi  dakikada  80-100 
civarinda olacak sekilde ayarlanmaya calisilir. (Normal kalp atimi hizi kadar.)  

Iki  Kisi  Tarafindan  Yapilan  Uygulama:  Ikinci  kisi  suni  solunum  yaptirmak  uzere  hastanin  diger  tarafina 
birincinin karsisina gecer. Birinci uygulayici once nabzi kontrol ederek teshisin dogru oldugundan emin olmalidir. (Yani 
uygulama  icin  nabiz  olmamalidir.)  Her  baski  sonrasi,  boyunda  nabiz  hissedilmelidir.  Diger  uygulayici  bunu  da  kontrol 
eder. Uygulamaya-baskiya ragmen nabiz alinamiyorsa (her baskida bir), uygulamada hata olabilir, gozden gecirilmelidir. 
Ikinci kisi boyunda nabzi kontrol ederken, nabzi hissederse “basma!” diyerek ilk uygulayiciyi durdurur. Derhal sponton 
nabiz  olup-olmadigi  kontrol  edilir.  (Yani  kalbin  yeniden  kendi  basina  calisip-calismadigi...)  Nabiz  alinamazsa  iki  kisilik 
uygulamaya gecilir. Nabzi olmadigi anlasilir anlasilmaz, ikinci kisi hava yolunu acarak 2 nefes vermelidir; sonra baskilara 
devam edilir. Her 5 baskidan sonra nefes verilir. (5 baski-dur.) iki kisilik uygulamada gerekirse uygulayicilar bozmadan 
yerlerini  ve  rollerini  degistirebilirler.  Bunun  icin  nefes  veren  verdikten  sonra  kalb  masaji  yapacak  pozisyonu  alir.  Kalp 
masaji yapan 5 kez baskidan sonra hastanin basina gecer ve 5 sn. nabzi kontrol eder.  Yok ise iki kez nefes verir  ve 
devam  eder.  Masaj  ve  suni  solunumun  etkinliginin  gosterilmesi  gerekir.  Masajin  etkinligini  veya  spontan  yeterli  kalb 
atiminin  dondugunu  anlamak  icin  5sn.den  uzun  olmamak  kaydiyla  boyundan  nabiz  kontrol  edilir.  Nabiz  kontrolu 
uygulamaya  baslandiktan  1  dk.  sonra  ve  ondan  sonra  da  her  5-10sn.  de  bir  yapilmalidir.  Pupillalar  da  nefes  veren 
tarafindan  yer  degisimi  esnasinda  kontrol  edilmelidir.  Pupillanin  isiga  reflex  olarak  cevap  vermesi  (daralmasi)  beyne 
yeterince O ve kan gittiginin en iyi gostergelerindendir. (Pupilllalar isik ile kontrol edilir; hatirlayiniz!) Eger pupillalar isiga 
reaksiyon  vermez,  acik-genis  halde  kalir  iseler,  beyinde  ciddi  hasar  var  veya  oluyor  demektir.  Genis  fakat  reaksiyon 
veriyorlarsa nisbeten iyi demektir. Hastayi nakletme geregi disinda bu sebeble uygulamaya 5 sn.den daha uzun sure ara 
verilmemelidir.  ileri  destek  tedavi  olmadan  temel  destek  tedavisi  ne  kadar  iyi  uygulanirsa  uygulansin  yetersiz  kalir. 
(Hastanin hastahaneye nakli gerekir.) Yolculuk boyunca da masaj ve solunum surdurulur.  

1.5   HASTA-YARALI VE ILKYARDIM 

HASTA VE YARALININ DEGERLENDIRILMESI 

Ilk Yardimcinin onemli gorevi, once yasami tehdit eden durumu tesbit ve tedavi etmek sonra hastanin-yaralinin 
diger sikâyet ve bulgularini tesbit ve tedavisi yoluna gitmektir. Bu bolumde tani’ya goturucu bulgularin neler oldugu ile bu 
bulgularin  nasil  degerlendirilecegi  anlatilacak.  Degerlendirmedeki  sira  ve  tedavideki  siralamalar  onemlidir.  Basliklar, 
onem sirasina dizilmistir. 

BELIRTI VE BULGULAR 

Iki temel kavram belirti ve bulgudur.  

Belirti; hastanin soyledigidir. (Midem bulaniyor, usuyorum vs...) 

Bulgu; Ilk Yardimcinin mudahalesi esnasinda gordugu ve tesbit ettigidir. (Kafada kesik, dusuk kan basinci vs...) 

Bulgularin onemi ve guveni, belirtilere gore daha yuksektir. IlkYardimci, karsi karsiya kaldigi bulgu ve belirtileri 
tesbit  amaciyla  birtakim  arac-gerecten  istifade  eder  ki,  bunlardan  daima  beraberinde  bulunanlar  elleri,  gozleri  ve 
kulaklaridir. Haricî luzûmlu bir kac arac ise; kalem-kagit, lamba (isik), tansiyon aleti ve dinleme aleti (steteskop)tur. 

[Bu gereclerin kullanimi suphesiz daha olagan ve hazirlikli zaman ve ortamlarda mumkundur. Lâkin, arazi ve 
sehirde sartlara binaen sihhî gruplar teskil edilir ise bunlar dâhil bir kisim arac-gerec bulundurmak zarûridir.] 

IlkYardimci’nin belirti ve bulgulari tesbit etme yollari uc tanedir: 

1) Gozle incelemek, bakmak. (inspeksiyon) 

2) Kulakla ititmek, dinlemek. (oskultasyon) 

3) Dokunarak tesbit, hissetmek. (palpasyon) 
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[Patlama sonrasinda yerde bir kazâzede... Yakinlasip baktiniz; uzeri kanli ve yarali oldugu gerekcesiyle kiyafetini 
acitiniz. Ve gogus uzerinde kanayan yarayi gordunuz. Eliniz uzandi ve yara civarini yokladiniz. Kaburgalarda kirik olup 
olmadigini  anlamak  istiyorsunuz.  Daha  evvel  solugunu  yeterince  hissedemediginiz  yaralinin  nabzini  kontrol  ettiniz. 
(Dokunarak) Atimlari belli belirsiz hissedince emin olmak icin kalbi dinlemeye basladiniz. (aletli veya aletsiz) vd. Misalden 
maksat anlasilmis olsa gerek!] 

simdi sirasiyla ilk dordu hayatî, diger altisi, akabinde fevkalâde onemli on-10 bulguyu taniyacagiz. 

1.BULGU: NABIZ 

Nabiz; kalp kasildiginda meydana gelen basinc dalgasinin atardamarlar uzerinde dokunularak hissedilmesidir. 
Kalbin, damarlarin ve kanin degerlendirilmesine imkan veren bilgileri saglar. Nabiz daha onceki bahislerde tarifi verilen 
nabiz  noktalarindan  kontrol  edilir.  (En  sik  el  bilegi  ve  boyundandir.)  El  bileginden  nabiz  alinamadigi  takdirde  derhal 
boyundan nabiz kontrol edilir. Nabzin hizi (dakikadaki sayisi) dolgunlugu, toklugu ve ritmi yorumlanir. (Yarim dakika say 
iki ile carp.)Hiz , normal yetiskinde 60-80 atim/dakika, normal cocukta 80-100 atim/dakikadir. Normal nabiz, dolgun ve 
guclu hissedilir. Belli belirsiz degildir. Ritmiktir; vurumlar belli bir ahenk icinde uyumlu olarak hissedilir.  

Nabiz yoksa... 

+Kalp durmut olabilir 

+Nabzin bakildigi atardamar tikali veya kesik olabilir. 

Nabiz zayifsa... 

+ Kan kaybi olabilir. 

- Kalp, hastaliklarina bagli yeterince guclu basamiyordur. 

- Nabzin bakildigi atardamar daralmistir. 

Nabiz hizli ise... 

+ Kan kaybi olabilir. 

+ Heyecan, korku sebebi ile olabilir. 

- Kalb hastaliklari sozkonusudur. 

Nabzin ritim bozukluklari, kalp hastaliklarindandir. Nabiz, temel hayatî bulgulardan olup, acil durumlarda sik sik 
tesbit ve kaydi onemlidir. 

[ Nabzi hissetmeyi pratiklestirmek gerekir. Sikca kendinizin ve yakinlarinizin nabzini kontrol edin. Bahsi gecen 
nabza ait parametreleri tesbite calisin. Normal nabzi bilmek, en azindan, normal olmayani farketmemizi saglayacaktir.] 

2. BULGU: SOLUNUM 

Solunum,  beyin  sapindaki merkezin  kontrolunde  otomatik  gerceklesen, agrisiz, gurultusuz  bir  calismadir. 
Ortalama hizi dakikada 12-20 kadardir. cocuklarda bu sayi daha yuksektir. Solunum sistemi; solunum merkezi akcigerler, 
gogus boslugu, solunum yollari ve diyaframdan mutesekkildir. Isleyisin normal ve tam olabilmesi, adi gecen kisimlarin 
anatomik butunlugunun tam ve fonksiyonel olmalarina baglidir. Kaza, yaralanma veya hastalanma sonucunda yapilarin 
butunlugunun yahut isleyisinin bozulmasi mumkundur ki bu hal hayati tehlikeye sokar. Agir kafa yaralanmalari sonucu 
dusen beyin odemi, solunum merkezinin calismasini durdurarak solunuma mani olabilir. Ayni tarzda etki, bazi 
zehirlenmeler sonucunda da gorulebilir. Soluk yollarini tikayan (tam-yarim) yabanci cisimler (lokma, agiz, burun salgilari, 
cocuklarda  kuruyemis  tikamasi  vs...) de  solunuma  tam  yahut kismen  mani  olurlar.  Tam  olmayan  solunum  yolu 
tikanmalarinda zorla gurultulu solunum musahede edilir. Yetersizligi derecesine bagli olarak da, yuzde ve parmaklarda 
morarmalar gozlenir. (Oksijen azligi sonucu) Akcigerde meydana gelen kesikler ve yaralar, gogus duvarindaki kirik ve 
diger  acik  yaralar  solunumu  bozar.  Solunum  yetmezligi  veya  tam  yoklugu  durumunda  basta  beyin,  kalp  ve  diger 
dokularin temel ihtiyaclarindan olan Oksijen eksikligi-yoklugu ortaya cikar. Beyinde oksijensizlik sonucu 4 dakika sonra 
geri donusu olmayan dejenerasyonlar meydana (tahribatlar-yikimlar) gelir. Kotu de olsa calisan kalp, Oksijensizlik sonucu 
tamamen durur. olum! Solunum durdugunda gogus ve karin hareketleri durur. Agiz ve burundan hava alis-verisi olmaz. 
Solunumun varligi nihai olarak ya akcigerler dinlenerek veya agiz burun onune soguk ayna tutup (veya cakmak atesi) 
bugulanma olup olmadigi tesbite calisilarak anlasilabilir. Solunum henuz durdu ise, (ilk 3-4 dakika icinde) mutlaka sunî 
solunum  baslatilir.  Kalb  calismasi,  nabiz  yoluyla  veya  kalb  dinlenerek  kontrol  edilir.  O  da  durmussa  ayni  anda  kalp 
masajina baslanir. 
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3. BULGU: KAN BASINCI 

Kan  basinci, kalbin atar  damarlar icine  pompaladigi kanin damar  duvarina  yaptigi  basinctir.  Kan  basincindaki 
degisiklik  kan  hacminde,  damarlarin  kapasitesinde  veya  kalbin  pompalama  gucundeki  degisiklikleri  yansitir.  Her  ne 
sebeble olursa olsun kan basincinin dusmeye baslamasi, kan basincini normal tutmaya yarayan normal mekanizmalarin 
dahi artik acigi kapatamayacak durumda oldugunu ve sebebe yonelik mudahalenin derhal uygulanmasi gerektigine isaret 
eder. Dusuk kan basinci, damarlarda butun organlara yetmeyecek olcude kan bulundugunu ve organlarin (basta beyin ve 
kalp)  cok  ciddi  zararlar  gorebileceklerini  bildirir.  (Kan,  Oksijen  ve  besinlerin  temel  tasiyicisidir.)  Kanamaya  bagli  kan 
basinci  dusukluklerinin  tedavisi  cogu  zaman  hastahâne  sartlarinda  degilse  bile  hekim  kontrolunde  mumkundur.  Kan 
basinci  degisiklikleri  anî  olabilir;  bu  nedenle  sikca  kontrolu  ve  kaydi  gereklidir.  Kan  basinci,  kalp  kasildiginda  ve  kalp 
istirahat  halinde  iken  iki  turlu  olculur.  Sistolik  basinc,  kalp  kasildiginda  damarlarin  maruz  kaldigi  en  yuksek  basinci 
gosterir.  Biastolik  basinc  ise,  atardamarlarda  her  zaman  bulunan  en  dusuk  basinci  gosterir.  Bircok  hastalik  veya 
yaralanma  halinde,  ya  ikisi  de  duser  veya  her  ikisi  de  yukselir.  Kan  basinci  olcumu  ozel  bir  alet  (sigignomanometre) 
yardimi ile mumkundur.  (Tansiyon aleti) Halk arasinda, sistolik basinc buyuk, diastolik basinc ise kucuk diye bilinir  ve 
sifirsiz  rakamlarla  ifade  edilir.  (100  yerine  10.)  Sistolik  basinc  normalde  110-140mmHg,  diastolik  basinc  60-90mmHg 
civarindadir. Kadinlarda degerler 10 mmHg kadar daha dusuktur. Kan basincinin dusuklugu gibi, normalin uzerinde ki 
yuksekligi de hastalik ifadesidir; normal degildir.  

4. BULGU: VUCUT ISISI 

Normal  vucut  sicakligi  37°’dir  ve  ozel  beden  termometreleri  ile  olculur.  olcum  siklikla,  agiz,  koltuk  alti  veya 
anusden yapilir.  En dogru sonuclar, agiz veya anusden yapilan sonuclardir.  Bu amacla termometre, agizda 3, anuste 
(civali  kismi  gorulmeyecek  sekilde  yerlestirilir.)  1  dakika,  koltuk  altinda  ise  en  az  5-8  dakikadir  bekletilmelidir.  Vucut 
sicakliginin artisi gibi; dusuk olmasi da anormaldir. Vucut isisindaki degisimlerin en bariz goruldugu organ cildimizdir. Cilt 
sicak-soguk, kuru-nemli, kizarik veya morumsu renkte olabilir. Nedeni ne olursa olsun (hastalik veya yaralanma), tum 
mikroplarin  neden  olduklari  rahatsizliklardan  ates  yukselir.  (engexiyonlarin  mutlaka  uygun  ilaclarla  tedavileri  gerekir.) 
Yaralanmayi muteakip yukselen ates, mikropla bulasma oldugunu gosterir. Soguk-nemli cilt, sokun bariz 
bulgularindandir.  Hususen  cocuklarda  atesin  yukselmesi  (38°  ustu)  tehlikelidir; durdurulamaz  ise  cocugun  havale 
gecirmesine neden olur. (Her gecirilen havale ile beyinde milyonlarca hucre olur.) Neticede omur boyu suren “Sara” diye 
bilinen hastaliga maruz kalinabilir. Yuksek ates, nedeni tesbite calisilirken dusurulur. Bu amacla ya ilaclar kullanilir veya 
fizik sogutma uygulanir. (Ilik dus veya islak komplekslerin boyun, koltuk alti, kasiklar dizgerisine uygulanmasi ve sikca 
degistirilmesi.) Ates, bir cok bulgu gibi, birseylerin ters gittigini isaret eden gongtur, uyarandir. 

5. BULGU: DERI RENGI 

Deriye rengini, cilt altinda bulunan damarlardaki kan verir. Acik renk derili kisilerde cilt renginin kirmizi, beyaz 
(soluk), mavi (morumsu) olmasi tibbî acidan onemlidir. Kirmizi renk; yuksek tansiyon, ates, CO (karbonmonoksit, sofben, 
mazgal) zehirlenmeleri gunes ve sicak carpmalari ile kalp krizinde gorulebilir. Soluk, beyaz, grimsi renk rengi; yetersiz 
dolasimin gostergesidir. (Kalp damar sisteminde problem, sok vs..) sok, asiri korku ve soguga maruz kalmak sonucunda 
gorulebilir.  Mavi, mor cilt rengi; kanin oksijenlenmesinin kotu oldugunu gosterir. (Solunum sisteminde problem...) Soluk 
yolunun tikanmalari, bogulmalar, akcigerin yetersiz calismasi halinde gorulebilir. Erken olarak parmak ucu ve dudaklarda 
farkedilmeye baslanir. Mutlaka duzeltilmesi gereken solunum yetmezligini isaret eder. (Acil mudahale gereklidir.) Basit bir 
bulgu  olan  mavi-mor  cilt  renginden  hareketle  oncelikli  uygulamalara  nasil  yaklasilacagini  gostermek  icin  ornek  olmasi 
amaciyla yukaridaki tablo verildi. 

6. BULGU: KAPILLER DOLUM 

Kapiller damarlar sistemi, damar sisteminin en ucta (perigerde) kalan mikro capli damarlardan olusan ve mikro 
dolasimin  gerceklestigi  dolasim  sistemi  kismidir.  Mikro  dolasim,  hucre  dokusu  duzeyinde  gerceklesir.  Dogal  olmasi, 
makro dolasimin dogalliligina isaret eder. (Kalp ve diger buyuk damarlardan olusan sistem) Kapiller dolum ozellikle, tirnak 
yatagina  hafifce  bastirip  biraktiktan  sonra  renk  degisimi  gozlenerek  degerlendirilir.  Normalde  hafif  pembe  renkli  olan 
tirnak,  bastirmakla  solar;  baski  kaldiriliginda  2  saniye  icinde  eski  haline  doner.  Bastirmakla  solan  tirnak  renginin  eski 
haline donmemesi, dolasim bozuklugunu gosterir. (sok?)=(Kalp damar sisteminde problem?) Kapiller dolasim bozuksa, 
uc organlarda ilk anlarda solukluk ve sogukluk, hemen pesinden morarma bulgulara eslik eder. 

7. BULGU: PUPILLA BUYUKLUGU (ISIK REFLEXI) 

Pupilla, goz bebeginin ortasinda bulunan (renkli kismin) yuvarlak acikligin adidir. Acikligin miktari sabit olmayip, 
isiga  bagli  olarak  buyur  veya  kuculur.  Isikta  pupilla  reflex  olarak  kuculur.  Normalde  pupillalar  her  iki  gozde  de  ayni 
buyuklukte  olmalidir.  Isiga  ragmen  pupillanin  acik  kalmasi  (kuculmemesi),  pupillalarin  farkli  farkli  boyutlarda  olmalari 
mânâsidir. Kafa ici (beyni ilgilendiren) hadiseler hakkinda bilgi vermesi acisindan, pupillalar onemlidir. Isik tutuldugunda 
pupillalarin  kuculmemesi,  hastaliklarda,  zehirlenmelerde,  kafa  travma  ve  yaralanmalarinda  (kafa  ici  olaylarda)  gorulur. 
Kalp ve solunum durduktan sonra (masaj ve sunî solunuma ragmen) pupillalarin ileri derecede genislemesi, beynin de 
oldugunu (yani tamiri mumkun olmayacak zarara ugradigini) gosterir. 
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[Yarali, suuru kapali birine rastladiniz. Solunum ve kalbinin calistigindan emin olamadiniz. cakmak veya isikla 
gozune baktiniz. Tepkisiz, genis pupillari gordunuz ise onun olu oldugu hakkindaki kanaatiniz kesine yakin guclenir.] 

8. BULGU: SUUR DUZEYI 

Normalde kisinin bilinci aciktir. Kisi uyaniktir. (zamani, yeri, olaylari ve hadiseleri ayirdetmeyi becerir.) Sesli ve 
fizik  uyarilara  cevap  verir.  Kisinin  suur  duzeyi,  merkezî  sinir  sisteminin  (beyin)  durumunun  degerlendirilmesinde  en 
guvenilir  kriterlerden  biridir.  suurun  duzeyini  ve  takip  eden  degisiklikleri  izleme  onemlidir.  suurun  kapali  olmasi  veya 
giderek  kapaniyor  olmasi  (uykuya  egilim,  dalginlasma,  bilincin  zayiflamasi)  kafa  ici  istenmeyen  hadiselerin  giderek 
siddetlendigini  gosterir.  Ki, kisiyi  hemen hastahâne sartlarinda  tetkik  ve  tedavi etmek  gerekir.  Hastalik  veya  travmalar 
sonucu  meydana  gelen  kafa  ici  kanamalar,  zehirlenmeler,  kan  dolasimi  bozuklugu  yetmezligi  (sok),  suurun  kapali 
olmasinin veya giderek kapanmasinin temel sebeblerindendir. 

9. BULGU: HAREKET EDEBILME 

Normal hayatta yapilabilen istemli, iradî hareketlerin hastalik veya travmalar  sonucu yapilamaz olmalari 
mumkundur. Kafa ici hadiselere bagli vucut yarisinda (kol ve bacak) kuvvet kaybi (gucsuzluk) veya tam felc hareketsizlik 
gelisebilir.  Omurilik  yaralanmasi  ve  kesiklerinde  her  iki  kol  ve  bacagi  veya  ârazin  yerine  gore  sadece  bacaklari  tutan 
felcler gelisebilir. 

10. BULGU: AGRILI UYARANA TEPKI 

Normal  olan,  kisinin  sese  veya  agrili  uyarana  (cimdik)  her  sekilde  tepki  vermesidir.  Agrili  uyarana  cevapta 
gorulen  degisiklikler,  yaralanma  veya  hastaliga  bagli  olarak  normal  duyunun  kayboldugunu  gosterir;  bu  ise  anormal 
olandir.  Periferik  sinirler  de  (kol  ve  bacaklara  uzanan  sinirleri  ),  omurilikte  veya  beyinde  meydana  gelen  yaralanma, 
kopma vs. lezyonlar felclere, duyu kayiplarina (ses ve agri gibi) neden olur. Lezyonun yeri ve niteligiyle alâkali olarak 
bulgular cesitlilik arzedebilir. Sinir sistemini ilgilendiren anormalliklerde (felcler) duyu kaybi ile birlikte agrinin 
hissedilmemesi  sozkonusudur.  Damar  tikanmalari  sonucu  ise,  asiri  agri  yaninda  duyu  kaybi  olabilir, vardir  ancak 
hareketsizlik  siddetli  agridan  dolayidir.  Agriyacak  diye  hareket  ettirilmez.  (Kol  ve  bacaklarda)  Bu  durumda  kol  veya 
bacaktan nabizda alinamaz. (Damar tikali!) Histerikler, derin sokta olanlar, asiri uyusturucu ve alkol almislar  yaralanma 
sonrasi uzun sure agri hissetmezler. Fakat hareket ettirememe soz konusu degildir. 

TANI KOYDURUCU BULGULARIN KULLANILMASI 

Kisi goz, kulak ve ellerini yaninda basit bir-iki aleti de kullanarak yukarida anlatilagelen bulgulari degerlendirerek 
hasta-yarali hakkinda bircok bilgi edinebilir.  

EN KRITIK HASTALARIN DEGERLENDILMESINDE DORT HAYATÎ BULGU KULLANILIR: 

1. NABIZ 

2. SOLUNUM 

3. KAN BASINCI 

4. VUCUT ISISI 

Diger  tani  koydurucu  bulgular  hastanin  hastaligi  veya  yaralanma  hakkinda  ipuclari  verir  ve  PROBLEMIN 
CIDDIYETINI DEGERLENDIRMEYE yarar. 

Bulgularin  her  10  dakikada  bir  kontrolu  ve  kaydi,  gidisin  takibi  acisindan  onemli  ve  luzumludur. (hasta 
nakledilecekse asil mudahaleyi yapacak olan icin son duruma nisbetle ilk durumu bilmek onemlidir.) 

ILK MUAYENE: 

Amaci: Hayati en cok tehlikeye sokan nedeni bulup tedavi etmektir. Bu amacla asagida verilen sistemler verilis 
sirasina gore degerlendirilir. 

1. Hava Yolu ve Solunum. 

2. Dolasim. 

3. suur. 

Gorunuste suuru kapali hastalarda degerlendirmeye, hastanin seslenilerek uyandirilmaya calisilmasiyla baslanir. 
(Ayni anda degerlendirme baslar.) 
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Hava Yolu-Solunum: Nefes aliyor mu? Solunum yeterli mi? Rahat soluyor mu? Solunum yuzeysel veya derin 
mi? Duzenli soluyor mu? Siyanoz (morarma) var mi? Solunum yok ise veya var da yetersiz ise, derhal destek tedavi 
(solunum yollarini acmak, Oksijen solutmak gibi..) veya sunî solunum uygulanir. 

Dolasim:  Nabiz  var  mi?  Var  ise:  kan  basinci...  Cilt  rengi?..  Cilt  nemi?..  Vucut  isisi?..  Kontrolleri  bakarak, 
dokunarak, sifahen ivedilik gerektirdigi icin yapilir.  

Nabiz yok ise: Kalp masaji, (solunum da yoksa) sunî solunumla birlikte ve genellikle birlikte uygulamak gerekir. 
Ve Kapiller Dolasim kontrolu yapilmalidir. (Hatirlayin; tirnak uzerine hafif basilip, birakilarak....) 

[NOT:  Sorulara  ait  cevaplar  (dolasim  bahsinde)  bize  kisinin  sokta  olup  olmadigini  gosterecektir.  sok,  acil 
mudahale edilmedigi takdirde mutlaka oldurucudur. sok’a ait teferruat tam bir bahis halinde bilahare islenecektir.] 

Aldigimiz  cevaplar  dolasim  bozukluguna  isaret  ediyorsa  vâki  hal,  ilkin  disa  sonra  ice  bir  kanamin  varligini 
arastirma ve kontrol etme geregini dayatir. 

[Ic kanamalar vucut bosluklarina olan kanamalardir. Gogus boslugu, karin boslugu, buyuk kemikleri barindiran 
baldirlar. (uyluk diz arasi kemik kiriklari.) Hatirlayin] 

Suur Duzeyi: Solunum ve dolasim kontrolunu takiben suur duzeyi daha hassas davranilarak tesbite calisilir. (ilk 
anda solunum ve dolasim muayenesi oncesinde sifahen sesle hastaya yaklasmak bir fikir vermis olmalidir zaten.) suur 
duzeyi, nasilsin-iyi  misin, sorusuna  cevabi ile  kol ve bacaklarini isteyerek hareket ettirip ettiremedigine bakarak 
degerlendirilir. 

Suur Seviyeleri: 

1°Acik; gozlerini acar, sorulara cevap verir, yeri ve zamani bilir, kim oldugunu ve ne oldugunu bilir. 

2°Sesli  uyarana  cevap  verir; gozlerini  kendiliginden  acmaz,  seslenilirse acar,  zaman,  yer  ve  kimligi  hakkinda 
dogru seyler soylemeyebilir fakat mantikli konusur. 

3°agrili uyarana cevap verir; sesli uyarana cevap vermez. Agrili uyarana (cimdik, tirnaga baski uygulama gibi) 
cekerek veya bagirarak cevap verir. 

4°Cevap vermez; agrili uyarana dahi cevap yoktur. suur tam kapalidir. Suur kontrolu bize, merkezî sinir sistemi 
yani beyin fonksiyonlari hakkinda onemli bilgiler verir. 2°,3°,4° suur seviyeleri beynin iyi durumda olmadigini anlatir. (Kafa 
yaralanmalari  sonucu  beyin  odemi,  sok  vs.  sonucu  beynin  yeterince  kanlanamamasi,  solunum  bozuklugu  sonucu 
yeterince Oksijenlenmesi nedeniyle......) suuru kapali hastalarda agri hissedilemeyecegi ve hasta konusamayacagi icin 
hasta  muayenesinde,  boyun  ve  omurga  kiriklarinin  olabilecegi  gozden  kacirilmadan  muayeneler  fevkalâde  kontrollu 
yapilmalidir. (Omurilik kesikleri ve kalici felclere dikkat!..)  

l Buraya kadarki degerlendirmeler, hayati tehlikeye sokan durumlarla ilgiliydi. Hava yolu, solunum ve dolasimda 
bir olumsuzluk tesbit edildiginde hemen tedaviye baslanmali ve hastanin hayatî fonksiyonlarinin  devamini garantilemek 
icin bozukluklar giderilmelidir. Ilk olarak hava yolu-solunum ve dolasim mutlaka duzeltilmeli ve hasta acil mudahale yerine 
getirilene kadar desteklenmeye devam edilmelidir. Hayatî fonksiyonlar garantilendikten sonradir ki, diger tani koydurucu 
bulgular ile hasta degerlendirilmeye devam edilebilir. 

BAZEN  HASTA  COK  KOTU  ise  veya  YARALANMA  COK  CIDDI  ISE  DERHAL  ACIL  CANLANDIRMA  (sunî 
solunum, kalp masaji) ve TRANSPORT (hastanin daha techizatli yere sevki, nakli) GEREGI, DAHA ILERI 
DEGERLENDIRMEYI GEREKSIZ KILAR! 

IKINCI MUAYENE 

Ilk muayenede hayati tehlikeye sokacak bir lezyon bulunmadi ise acil nakil ve yeniden canlandirma 
uygulamalarina gerek gorulmedi ise yapilir. Hastanin bastan-ayaga muayenesi ve lezyonlarin (anormal tanitici bulgularin) 
tesbitine  imkan  verir.  Muayeneye  hasta  dinlenerek, sikayetleri  ve bunlarin  sorgulari  yapilarak  baslanir.  Takiben  hayatî 
bulgularin  (solunum,  nabiz,  kan  basinci,  vucut  isisi)  kontrol  ve  kaydi  yapilir.  Ve  muayeneye  gecilir.  Ikinci  muayene 
sonucunda hasta veya yaralinin ciddî bulgulari tesbit edilmis olur. Hayatî bulgularin kontrolu ve devamliligi surdurulurken 
tedavi de sistemli bir sekilde surdurulur. Anlatilanlara dair mumkun oldugunca pratikler yapmaya calisin. Saglik personeli 
tanidiklariniza zaman zaman eslik edin, gerekirse sorular sorun. Asinalik kazanmaya calisin. Isi ciddiye alanlar bilsinler ki, 
bahisler  giderek  agirlasacak  ve  daha  cok  alâka  isteyecek.  Ilk  konularin  kazandiracagi  ongoruden  mahrum  olanlar 
ilerleyen konulari daha cok anlamayacak hatta sikici bulacak. Bir sonraki bahis, Solunum ve Dolasim sistemleri hakkinda 
daha teferruatli malumat ile bunun uzerine insâ edilecek KALP MASAJI ve SUNÎ SOLUNUM. Takiben yahut 
beraberindeki konu KANAMA ve SOK.... 
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ILK YARDIM 

BAS  

Iki bolume ayrilir: Kafa ve yuz. Kulaklarin ve gozlerin uzerinden gecen hayalî bir cizgi, basi ikiye ayirir. cizginin 
ustunde kalan kisim Kranium (kafa)dur. Icinde beyin vardir ve tabanindaki genis bir delik araciligiyla Omurilik ile baglanir. 
Kafayi  orten  sacli  deriye  Skalp  denir.  cokca  kanlanan  dokulardan  biri  oldugu  icin  yaralanmasi  hâlinde  oldukca  fazla 
kanar. Basit (1 cm., duzgun, temiz) yaralarin, bastirmak sûretiyle kanamasini durdurduktan sonra spontan-kendiliginden 
duzelmesi  mumkun  ise  de  iyilesme  zaman  alir  ve  iz  birakir.  Dikilerek  tedavi  edilmesi  daha  uygundur.  Hayalî  cizginin 
altinda Yuz bulunur. Kulaklar, gozler, agiz, burun ve cene, yuzu meydana getirir. Burun kemigi, ust cene kemigi ve alt 
cene kemigi yuzun iskeletini meydana getirir. Alt cene hareketli olup bunun disindaki tum kafa ve yuz kemikleri sabittir. 
Goz yatagi (orbita); goz kuresini icinde barindiran, farkli kemik parcalarinin biraraya gelmesiyle olusmus, oyuk seklindeki 
yapinin adidir. Yapisi dolayisiyla temel gorevi gozu korumaktir. Burun, ucte ikilik uca yakin kismi yumusak kikirdak olan 
bir  organdir.  Kulak  kepcesinin  ise  tamami  deriyle  ortulu  kikirdaktir.  Burun,  travmalar  neticesinde  veya  spontan  sikca 
kanayabilen bir organdir. Diger yandan kesik ve yirtiklari da nâdir degildir.  Ayni seyler kulak kepcesi icin de gecerlidir. 
Kulak yolunun onunde bulunan kucuk yuvarlak cikintinin hemen onunde nabiz kontrol noktalarindan biri bulunur. (Isaret 
parmaginizi bu noktaya koyarak atardamar atimlarini-nabzinizi hissetmeye calisin.) Alt cene, kafanin tek oynak kemigidir. 
Kafatasi ile hemen kulak yolu hizasinda eklem yapar. Travma sonucu kirilmasi cok zor olmayan bir kemiktir. En sik cene 
kosesi ile kulaktan asagi kisimda kiriklar meydana gelir. Tedavileri kesinlikle cerrahîdir. Ameliyat gerekir. ozellikle yandan 
gelecek darbelere karsi cokca temkinli olmak gerekir. (Vurmak gerekirse de ona gore...) 

BOYUN 

Boyun, kafanin hemen altinda govde ile bas arasinda bulunan bir gecis bolgesidir. Bircok onemli yapidan olusur. 
Iskeletini, omurganin ilk yedi parcasi meydana getirir. Omurga kanali icinden, sinir sisteminin ana parcalarindan biri olan 
ve beyinle yukarida birlesen Omurilik Sogani gecer. Yemek borusunun 1/3’lik ust kismi, ana hava yolu boynun ortasinda 
yerlesiktir. Bu ikisinin sag ve sollarinda ise yuze ve beyine kan goturup getiren buyuk atar ve toplardamarlar bulunur. Bu 
damarlara her iki yanda bircok sinir de etlik eder. Travmalar ve silahla yaralanmalar sonucu boyun kemiklerinde kiriklarin 
olusmasi mumkundur. Vâkî kiriklarin bulunmasi cok tehlikelidir ve yaraliya cok husûsî bir bicimde yaklasmayi gerektirir. 
Kirilan  kemik  parcalari  keskin  agizlar,  sivri  uclar  meydana  getirir.  Bunlarin  omurga  icinden  gecen  omurilik  soganini 
kesmesi sonucu boyundan asagi tum vucudu tutan felcler meydana gelir. Boyunda orta hatta gozle gorulen yapilardan 
biri  “adem  cikintisi”  denilen  ana  soluk  yolu  uzerinde  bulunan  kikirdak  bir  yapidir.  Ses  telleri,  soluk  yolu  uzerinde  bu 
kikirdak  muhafaza  icinde  bulunur.  Erkeklerde daha  belirgindir.  Bu kikirdak  yapinin altinda,  soluk  yolunun  devami  olan 
yolda  halka  seklinde  kikirdak  yapilar  da  vardir.  Iste  “adem  cikintisi”nin  uzerinde  bulundugu  kikirdak  ile  onu  takibeden 
halkavarî kikirdak arasinda hafif bir cokukluk vardir. Bu bolgede soluk yolu ile disarisi arasinda, deri ve ince zarimsi bir 
dokudan  baskasi  bulunmaz.  ust  solunum  yollarinin  ne  turden  olursa  olsun  tikanmalarinda  solunumun  idâmesi  icin  bu 
noktadan basit bir kesik ile yolun acilmasi (hastahâneye kadar) hayat kurtaricidir.(Aciklanacak...) Boyunda orta hattin her 
iki  yaninda  varolan  atar  ve  toplardamarlardan  bahsedilmisti. Bu  damarlar  beyine  kan  (oksijen  ve  besin)  tasiyan 
damarlardir. Girtlagin her iki yanina parmak uclari hafifce bastirildiginda atimlarini duymak mumkun olur (C Nabzi). Kalbe 
cok yakin olduklari icin kalbin calisip calismadigini anlatan en dogru nabiz bilgisi buralardan alinir. Diger yandan boyun 
onden  arkaya  dogru  bir  baskiya  mâruz  kalacak  olursa  damarlardan  kan  gecisi  azalir–durur  ve  kisi  bayilir.  (Bayiltilir.) 
Dahasi  bu  damarlar  icinde  basinc  degisikliklerine  duyarli  alici  sinir  sistemi  elemanlari  vardir  (Baroreseptor).  Boyuna 
isabet edebilecek anî darbeler sonucu olusan anî basinc degisiklikleri, baroreseptorler araciligi ile algilanir ve kalp anîden 
durabilir. (olum). 

GOGUS 

Kalbi,  akcigerleri,  yemek  borusunun  2/3’luk  kismini  ve  kalbe  giren–cikan  vucudun  en  buyuk  damarlarini 
yapisinda bulunduran bir bosluktur. Iskeletini, omurganin boyundan sonraki 12 parca kemikten olusan kismi ile 12 cift 
kaburga, ustte onde koprucuk kemikleri, arkada kurek kemikleri (yapisini ve sinirlarini) meydana getirir (Gogus kafesi). 
Kaburgalar arkada omurgaya, onde ise “imân tahtasi” diye bilinen bir kemige (sternum) tutunurlar. “Imân tahtasi”, boynun 
alt kisminda onde ortada gozle gorulen cukurun hizasindan baslar ve alt ucu karnin ust kisminda gogus alt ucunda sivri 
olarak hissedilir. Gerektiginde kalp masaji bu kemik ustune baski uygulayarak yapilir.  Gogus kafesi icindeki en buyuk 
olusumlar  kalb  ve  akcigerlerdir.  Kalb,  “imân  tahtasi”nin  hemen  ardinda  solda  bulunur.  Kalbe  gelen  ve  kalbden  cikan 
anadamarlarda gogus boslugunda orta hattadirlar. Yemek borusu da ayni hatta damarlarla komsudur. Bunlarin disindaki 
butun  boslugu  akcigerler  kaplar.  Gogsun  alt  sinirini  temel  yapisi  kaslar  olan,  gogus  boslugu  ile  karin  boslugunu 
birbirinden ayiran “diyafragm”i olusturur. Bunun siniri kaburga yayi boyunca uzar. Gogsun, gogus bosluguna nafiz tum 
yaralanmalari hayatî onemi haizdir. Kiriklarin yaralanmalarla birlikte olmasi nadir degildir. Merkeze (orta hatta) uzanan 
atetli yahut delici, kesici silah yaralanmalary âcil yeterli mudahale yoklugunda ve hatta mudahaleye ragmen oldurucudur. 
Korunmanin onemi buyuktur. celik can yelegi, oldukca uygun bir koruyucudur.  

KARIN 

Vucûddaki  ikinci  esâs  bosluktur.  Sindirim  ve  bosaltim  sistemi  organlarini  barindirir  (Karaciger,  dalak,  bobrek, 
mide,  bagirsaklar  ...).  Diyafragma  karin  boslugunu  gogus  boslugundan  ayirir.  Arkada  ortada  bulunan  omurga  disinda 
karin  boslugunu,  onde–arkada  kaslar  sarar.  Altta  kalca  kemiklerinin  meydana  getirdigi  boslugun  1/3  alt  kismi  karin 
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boslugundan izafî olarak (hayalî bir cizgi ile) ayrilir ve “pelvis” adini alir. Karin boslugu anlatim kolayligi icin gobekten yere 
paralel ve dik gecen iki cizgi ile kadranlara ayrilir. ust (sag–sol) ve alt (sag–sol) kadran biciminde isimlendirilir. Sag–sol, 
hastanin sagi ve soludur. Belli bir kadranda duyulan agri ya da olusacak yaralanma genellikle o kadranin altinda olan 
organdan kaynaklanir, onu ilgilendirir. Sag ustte; karaciger, safra kesesi, kalin barsagin bir kismi bulunur. Bu boslugun 
kaburga yayi altina dogru uzanan buyuk kismini karaciger doldurur. Bu nedenle bu bolgedeki bir yaralanma genellikle 
karacigeri ilgilendirir. Karaciger vucûdun en cok kanlanan organlarindan biridir. Yaralanmalar, karin bosluguna bariz kan 
kaybina  ve  olume  neden  olabilir.  Yaralanma  hâricinde  bu  bolgenin  hassas  olmasi  (agri),  safra  kesesi  hastaliklarini 
dusundurur. Sol ustte; mide, dalak ve kalin barsagin bir kismi bulunur. Bu organlar neredeyse tamamiyla sol gogus kafesi 
tarafindan korunur. Dalak bu bolgede yanda–arkada yerlesmistir. En cok kanlanan organlardan bir digeri olup bu bolgede 
olusacak kaburga kiriklari ile yaralanmasi kolaydir. Bu bolgeye isabet edecek sert tum darbeler (yumruk, tekme dahil) 
yirtilmasina neden olabilir. Tum bolgeye uzanan kesici delici yaralar dalagi yaralayabilir. Neticede meydana gelecek bâriz 
ic  kanama  âcil  cerrahî  mudahale  ile  durdurulmaz  ise  soka,  olume  neden  olur.  Travma  sonrasi  bu  bolgede  meydana 
gelecek  agri  ziyâdesiyle  dalagi  ilgilendirir.  (Yirtilma).  Sag  altta;  kalin  bagirsak  segmentleri  ve  appendisit  bulunur. 
Yaralanma hârici agrilari apandisitle alâkâli olabilir. Sol altta; kalin bagirsak kisimlari yer alir. Karinda bircok organ birden 
fazla kadranda yer alir. Incebagirsaklar, gobek etrafinda karnin ortasinda her dort kadranda da yer alir. Kalinbarsak sag 
altta baslar tum karni kenarlari boyunca dolanir ve sol altta biter. Bobrekler karin boslugunun arkasinda gobek hizasinin 
ustunde omurganin sag ve solunda yer alirlar. Oldukca korunakli pozisyonlarina ragmen atesli veya delici–kesici aletle 
yaralanmalari mumkundur. Kanlanmasi zengin organlardan oldugu icin de âcil cerrahî mudahale yoklugunda oldurucu 
olabilir. Goruluyor ki karin yaralanmalari, fevkalade ciddî yaralanmalardir. Dalak, karaciger, bobrek gibi cokca kanlanan 
organlarin bir veya birkaci yaralanmaya istirak etti ise olum cok yakindir. Korunma, riske karsi en iyi yoldur. celik yelekler 
gogus gibi karni da sararak korurlar.  

Karinda tariflerde isimize yarayacak belli basli referans noktalari sunlardir:  

kaburga  yayi  (on  ortadan  asagi  yanlara  dogru),  gobek,  kalca  kemiklerinin  on  ust  cikimdillalri  ve  onde  her  iki 
kalca kemiginin birlesme yeri olan pubistir. Gobek sabittir ve kalca kemiklerinin ust hizasi ile ayni seviyededir. Pubis ile 
kalca kemiginin ust on cikintilari arasinda her iki yanda uzanan baglar vardir. Dokunmakla hissedilir. Bu bagin disa yakin 
kisminin altindan (her iki yanda) bacaklara giden ana atar ve toplardamarlar gecer. Bu bolgede parmak uclari ile uyluk 
nabzi alinabilir. Vucûd gerisinde, karindaki kadranlardan sozedilmez. 

PELVIS 

uc kemikten  olusmus kapali  bir  kemik  halkadir;  iki kalca  kemigi  ve  “sacrum”  denilen  bir baska kemik.  Pelvis, 
pubis–sacrum arasi  hayalî cizginin  altinda kalan kisimdir.  Huni  bicimindedir.  Alt kismi  pelvis  cikisidir.  Sindirim  sistemi, 
idrar yollari ve dis cinsiyet uzuvlari buradan disa acilir. Pelviste kalinbagirsagin son kismi, disi ureme organlari ve mesane 
(idrar  torbasi)  bulunur.  Yaralanmalari  siklikla  kazalar  sonucudur.  Kemik  kirilmalari  organ  ve  dokularin  yaralanmalarina 
neden olabilir. Travma sonrasi kanli idrar yapilmasi, yaralanmanin en bariz bulgularindandir.  

ALT EXTREMITELER  

BACAKLAR 

Bacak uc kisimdir: Uyluk, baldir ve ayak. Uyluk, kalca ile diz arasi. Baldir, diz ile ayak bilegi arasidir. Uyluk ile 
pelvis arasi eklem kalca eklemidir. Uyluk–baldir arasinda diz eklemi, baldir–ayak arasi eklem ise ayak bilegidir. Uyluk 
bolgesinde bir tek kemik vardir. ust ucu kalcayla eklem yapar ve kalca ekleminin hemen asagisinda yanda cikintisi sertce 
elle hissedilir (Kalca yanlarindaki sertlikler). Bu kemigin kiriklari cokca kanadigi icin tehlikelidir. soka neden olabilir. Baldiri 
iki kemik olusturur. Biri kalincadir ve onde deri altinda elle kolayca hissedilir. Digeri daha ince ve ictedir. 

UST EXTREMITELER 

KOLLAR 

Omuz  basindan  parmak  uclarina  kadar  olan  kisimdir.  Kol,  dirsek,  onkol,  elbilegi  ve  elden  olusur.  Kol  kemigi 
omuzla birlesir ve omuz eklemini yapar, tektir. onde, arkada kaslarla sarilidir. Vucûda bakan ic yaninda, kola gelen ve 
giden damar ve sinirler bulunur. Kemigin kiriklarinda damar, sinir kesikleri olusabilir. onkolda iki kemik vardir. Kol kemigi 
ile  dirsekte  bir  eklem  yaparlar.  Damarlar  dirsek  seviyesinde  kolun  onyuzune  gecerler  ve  saga  sola  uzanirlar.  Elbilegi 
seviyesinde onkolda basparmak tarafinda nabiz noktalarindan bir digeri bulunur ( R Nabiz). Kol ve bacak yaralanmalari 
daha  ziyâde  kazalar  sonucudur.  Yaralanma  her  ne  sebeple  olursa  olsun  ozellikle  damar  kesikleri  sonucu  kanamalar 
meydana gelir. Durdurulmayan kanamalar sok ve olum sebebi olabilirler. 

NABIZ NOKTALARI 

Nabiz;  kalbin  pompalama  fonksiyonu  sirasinda  olusan  basincin  civar  atardamarlarda  belirli  noktalarda  el  ile 
hissedilmesidir. Normalde saglikli kisilerde dakikada 60–80 atim kadardir. (cocukta dakikada 80–100 atim). Nabiz atimini 
olcmek icin, damar parmakla hafif bastirilir ve 15 saniye atim sayilir; cikan atim sayisi 4 ile carpilarak nabiz atimi ogrenilir. 
Heyecan, stres, korku, egzersiz gibi kalp atim hizini arttiran sebepler  nabiz hizini da tabiî olarak arttirir. Nabzin varligi, 
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sayisi,  ritmi, kalb  ve  dolasim sistemi  hakkinda genel  kanaâtlere  varmamiza  yarar.  Nabiz  yoklugu  kalbin  calismadigini, 
olumu  gosteren  kaba  bulgulardan,  fakat  tesbiti  en  kolay  olanlardan  biridir.  sokta  nabiz  hem  hizlidir  hem  de  siliklesir. 
Dolgun vurumlar hissedilemez. Diger yandan canlilik surerken daha ziyâde kol ve bacaklarda uca yakin yerlerde nabiz 
alinamazsa damar yolunun daha yukarida bir yerde kapali oldugu anlasilir. Veya kesiktir. 

1.6   GIZLENME, SU TEMINI VE YON TAYINI 

GIZLEME VE SU TEMINI 

ozellikle  gunduz  verilen  silâhli  mucâdelede  husûsen  kirsalda,  yerine  gore  meskûn  yerlerde  kesintisiz  devam 
eden savasta inisiyatifi elde bulundurmak icin bilinmesi ve uygulanmasi gereken mevzûlardan biridir “ortu ve gizleme”. 

ORTU 

Dusmanin  hem  atesinden,  hem  de  gozunden  korunma  imkâni  veren,  tabiî  veya  sun’î  yerlerdir.  Hendekler, 
cukurlar, tumsekler, kaya, magara vb.. dogal ortu imkâni verirken; avci yuvalari, duvarlar, irtibat hendekleri vs. ise sun’î 
ortu unsurlaridir. ortu imkânlari yatik mermi yollu silâhlara karsi (tufek, tabanca) tam koruma saglarken, dik mermi yollu 
silâhlara karsi (havan, top, hava saldirisi) her zaman yeterli ve etkili koruma imkâni vermezler. Arâzîde kucuk bir cikinti 
yahud acilan 15 cm. derinlikteki bir mevzi bile, kisiyi parca tesirlerinden bir hayli korur. Arâzîde mevcud ortu ve gizleme 
imkânlarinin aranip bulunmasi ve bunlardan istifâde huy haline getirilmelidir. Yanisira, gozetleme ve ilerleme 
konularindaki yeterlilikle birlestirildiginde, dusmana karsi etkinlik saglanmis olur.  

GIZLEME 

“Dusmanin  gozunden  korunmak”  demektir.  Tabiî  ve  sun’î  olabilir.  Ancak  asla  unutmamak  gerekir  ki,  atetten 
koruyamaz. 

1- Tabiî Gizleme:  cevrede bulunan dogal malzemenin sekil ve yerlerini degistirmeden onlardan istifâde  edilir. 
Agac dallari, uzun otlar, golgelikler ... gibi. 

2- Sun’î Gizleme: cuval, bez, agaclar, cesitli boyalar (camur, is, karbon kâgidi vb...), tabii yerlerinden koparilmis 
dal,  yaprak  ve  otlarla  yapilir.  Tabiî  ve  sun’î  gizleme  karma  olarak  uygulanabilir.  Dogal  cevrenin,  mevsimin  renk  ve 
sartlarina itaat de zarûrîdir. Ortamda ortu, gizleme imkâni verecek dogal unsurlar yok ise, toprak kazilarak icine girilir, 
sun’î gizleme usûllerinden istifâde edilir. 

GIZLEMENIN PRENSIPLERI 

A-  Gereksiz  hareketlerden  sakinmak.  Hareket  dikkati  celbeder.  Yer,  mevzi  degistirmek  gerekirse,  gizli  ve 
gorulmeyen bir yoldan ilerlemek lâzimdir. 

B- Mevcud gizlemeden faydalanmak. Arkada kalan zemin (agac, cali, ot, yapi, bina, renkler, bicimler) kendisine 
uyuldugu takdirde gizlemeye yardimci olur. Golgeler de (tam golgede kalmak kaydiyla) gizlemeye yardimcidir. 

C- Yatarak gozetleme yapmak. Yatmakla hedef kucultulmus olur. Gozden ve atesten korunmak kolaylasir. 

D-  Acikta  parlak  nesneler  birakmamak.  Isigin  parlak  herhangi  bir  yuzeyden parlamasi  dikkat  ceker.  cok 
uzaklardan parlama secilebilir. Donatim, silâh ve her turlu arac-gerecin (gozluk, saat, acik renk cilt) parlamamasina dikkat 
edilir. 

E- Esyanin muntazam biciminin degistirilmesi. 

F- Ses disiplini. Gereksiz konusmalar, oksuruk, hapsirik, techizât ve donanimdan cikan sallanma-carpma sesleri 
dusman kesif ve dinleme postalarinin kulagindan kacmaz. Hapsirmamak icin burun parmaklar arasinda sikilir. Yine de 
oksuruk, hapsirik olursa agiz dirsekten katli kolun iciyle kapatilir.  Mataralar vb. ya tam dolu olur, yahud tamamen bos. 
Bicak vb. kilifin ucundan iple vucuda tesbit edilir, baglanir. Silâhlar onceden kurulmus ve emniyete alinmis olmalidir. 

G- Isik disiplini. Gece karanliginda ates bir yana, sigara atesinin bile hava durumuna bagli olarak 5-10 km.’den 
ciplak gozle secilebildigi asla hatirdan cikarilmamalidir. 

H- cop disiplini. Yenilen-icilen hicbir sey (izmarit, kibrit copu dahil) ortaliga atilmaz, birakilmaz. Ya uygun bicimde 
gomulur yahut beraberinde goturulur. 

I-  Kisinin  izdusumu  havaya  dusmemeli.  Yani  uzaktan  bakildiginda  arkada  hava,  gokyuzu  fon  teskil  edecek 
bicimde kisi ortalikta olmamali. (Tepe, sirt ustunde yuruyen kisinin kabak gibi gorunmesi gibi!) 
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MEVZI SECIMI VE GIZLENMESI: 

Kisi kendisine luzûmlu ates sahasini temin eden bir yeri secer. Sonra bu yeri dusmanin bulup dogrudan, kolayca 
ates edemeyecegi, etse bile etkileyemeyecegi bir hâle getirir.  Mevziini (cukur olabilir) arâzîye uyacak sekle sokar. Bu 
amacla mevzi cukuru ufka siluet dusmeyecek bir yerde secilir,kazilir. uzeri gizleme agi, ot, dal gibi arâzî yapi ve rengine 
uyum gosterecek dogal ya da sun’î malzeme ile ortulerek gizlenir. Gizleme husûsiyetleri olan dogal yerler de secilebilir. 
Donatim ve silâh cukur (mevzî) icine konur. copler gomulur, atilmaz. 

Mevzîlerde; 

1- Mumkun oldugunca yatarak gozetleme yapilir. Hedef kucultulmus ve dinlenilmis olunur. 

2- Bir cismin uzerinden degil, yan tarafindan gozetleme ve ates, bas ve vucudun gizlenmesini saglar. 

3- Golge icinde kalarak gizlenme temin edilir. 

4- Bir sutre gerisinde iken sutrenin uzerinden degil, sag veya sol yanindan gozetleme yapilir, ates edilir. 

5- Tek agac, yol kavsagi gibi goze carpan, tarifi kolay, dusman atesine kolayca maruz kalinabilecek yerlerden 
sakinmak gerekir. 

6- Mevziye giris-cikisi temin eden guvenli yollar bulunmasi gerekir. 

SUN’I GIZLEME (KAMUFLAJ): 

Kisinin kendisini, techîzât ve silâhini dusmandan gizlemek amaciyla sekil, renk ve durumunu sun’î malzemelerin 
de  yardimiyla  degistirmesidir.  Bu  tarz  gizleme  ciplak  gozle  hava  yahut  karadan  yapilan  gozetlemeden  koruyabilir. 
Elektronik gorme cihazlarina karsi etkili degildir. (Termal kameralar organizmalarin yaydiklari isi enerjisini algilayan ve 
goruntuye cevirerek ekrana yansitan cihazlardir. Isi yayan her turlu canliyi karanlikta cihaza gore belli bir menzil dâhilinde 
goruntuleyebilirler. Seyyar yahud tank vb.’de sabit bulunabilirler). 

Kitinin Kamuflajy: Acykta kalan cilt kisimlari isigi yansitmak sûretiyle parlak goruntuleri ile dikkat celbederler. 
Yansimaya mâni olmak icin yuz, el-kollar, boyun gibi acikta kalan tum alanlar boyanarak kamufle edilirler. Bu amacla 
hazir kamuflaj boyalari, lamba-kazan isi, odun komuru, karbon kâgidi, camur kullanilabilir. Yuzdeki burun sirti, elmacik 
kemikleri, alin gibi parlakligi ziyâde, cikintili kisimlar boyanarak gizleme temin edilir.  Boyama genis, duz ve muntazam 
hatlarla  yapilmamalidir.  Kiyafetlerin  de  uygun  olmalari  gerekir.  Uygunluk  arâzî  ve  iklim  sartlarina  goredir  suphesiz. 
(Lekeli, bereli, renkli askerî kiyafet gibi... Soluk arâzîde soluk renkli elbise gibi...) cuval parcalari, ot ve kumasla ortulmus 
aglar asiri kullanilmadikca dusmanin dikkatini cekmez. Toprak, yapraklar ve otlar uygun malzemelerdir. Arâzîye, ortama 
uygun standart bir kiyafete sahib degilse kisi, uzerindekini sartlara uydurmaya gayret eder. Eldeki malzemeden gerekirse 
kiyafet  hazirlar.  Boyamalar,  ilâveler  yapar.  collerde  tabiî  rengine  uyan  bir  cuval,  ormanlik  alanda  yesil-siyah  renkli  bir 
cuval-kumas, koyu renkli bir arâzîde ise ceviz yapragi, sogan kabugu kaynatilarak elde edilen boyaya batirilip kurutulan 
kiyâfet ve cuvallar kullanilabilir. Karli bolgelerde beyaz renkli cuval, carsaf, kilif vb. elbise olarak kullanilabilir. 

Techizâtin Kamuflaji: Arâziye uymasi gerekli gorulen techizâtin renk ve bicimi degistirilmeye calisilir. Silâh ve 
kiyafetin  uyumlu  olmasi  gerekir.  Basligin  boyanarak  yahut  dal,  bez,  pacavra  ilâve  edilerek  kamuflaji  saglanir.  Silâhin 
isleyen  kisimlari  hâric  parlayan  yerleri  isle  karartilarak,  camur  vb.  ile  boyanarak,  kumas-ip  vb.  ile  sarilarak  kamuflaji 
saglanir. ustte tasinan su kabi, canta, kemer (tokalari), bicak vs.’nin arâzîye uyumu saglanir. Usûl geregi kullanilan arac 
ve  yapilarin  da  kamufle  edilmeleri  gerekir.  Araclar  bu  maksatla  alaca  boyanirlar.  Camlarin  uzerleri  bezle  ortulur. 
Lambalar, farlar bezlerle kapatilir. Gerekirse cadir seklinde gerilen gizleme aglari altina cekilerek hava gozetlemelerine 
karsi  korunurlar.  Sis  (dogal, sun’î)  gizleme  temin  eder.  Karanlik  ve  yagis  da  boyledir.  Gece  gorus  durbunleri  gecenin 
gizleyiciligini azaltmistir. Gece ve gunduz sis gizleme temini icin kullanilabilir; sis, gece gorus durbununden de gizler. 

HAYATI IDAME: 

ARAZIDE SU TEMINI 

Suyun varligi vucutta metabolik isleyisin devami icin zarûrîdir. Ortalama eriskinde gunluk ihtiyac 2  lt. kadardir. 
Su  kaybinin  arttigi  durumlarda  (atesli  hastaliklar,  kusma,  ishal,  asiri  terleme  gibi...)  gunluk  ihtiyac  da  artar.  Organik 
isleyisin devami icin dengelerin muhâfazasi gerekir. Dolayisiyla eksileni yerine koymak icâb eder. 

Arâzînin su rezervleri; 

1-  Soguk  Bolgelerde:  Kar  ve  buz  eritilip  temizlenmek  sûretiyle  kullanilir.  Kar  ve  buzu  eritmeden  yememeli. 
Vucut  isisini  dusurerek  susuzlugun  artmasina  neden  olur.  Kar  ve  buz  meydana  geldikleri  sudan  daha  temiz  degildir. 
Deniz buzu tuzludur, suyu tuzundan arindirilmadan kullanilmamalidir. 
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2- Denizde: Deniz suyu tuzlu iken icilmez. Yagmur suyu tente ya da sâir su gecirmeyen malzeme yardimi ile 
veya kaplarda toplanir ve kullanilir. 

3-  Sâhillerde  (Toprak-Kumluk  Alanda):  Tuzlu  suyun  sizip  toplanmasi  icin  yeterli  derinlikte  cukur  acin.  Tas 
toplayin.  Ates  yakip  taslari  ateste  kizdirin.  Kizgin  taslari  su  dolu  cukura  atin.  cikan  buhari  cukurun  agzina-uzerine 
tutacaginiz  bir  kumasa  emdirin.  Sonra  kumasi  sikarak  suyu  cikartin.  (Deniz  suyunu  bir  kaba  koyduktan  sonra  ateste 
kaynatip buharini beze emdirerek su temini de mumkun.) 

4- Collerde: Suyun bulunabilecegi yerler; 

A-  Vadi  iclerinde  ve  alcak  bolgelerde.  Kuru  nehir  yataklarindaki  kivrintilarin  disa  bakan  yanindaki  en  alcak 
kisimlarda. Sarp veya yeryuzune cikan kayalarin alcak kisimlarinda, eteklerinde. Kuru col havzalarinda, ruzgârin yigdigi 
kum  tepeciklerinin  kenarlarindaki  ana  vadi  tabaninin  altinda.  Kum  yuzeyi  nemli  olan  yerlerde...  Bu  alanlarda  suyun 
sizmasi icin yeterli derinlikte cukur acilarak suyun birikmesi temin edilir. 

B-  Kayalar  icindeki  oyuk  ve  cukurlarda.  Yagan  yagmur  sulari  birikintiler  meydana  getirirler  veya  catlaklardan 
sizar,  kaya  cukurlarinda  toplanirlar.  Suyu  ince  bir  boru  ile  yahut  kab  ile  dogrudan  almak  gerekir.  (Serum  seti  borusu 
cantada bulundurulmali). 

C- Metal uzerinde yogunlastirma. Gece ve gunduz arasindaki sicaklik farki metaller uzerinde suyun 
yogunlasmasina sebeb olabilir. Suyu emdirmek icin kumaslardan faydalanilir, sonra da kumas sikilarak suyu alinir.  

Su  bulmaya  yardimci  diger  belirtiler:  Tum  izler  -ozellikle  suyun  kit  oldugu  yerlerde  suya  gider.  Izlerin 
giderayak  birbirine  yaklastiklari  yonde  ilerlemek  gerekir.  Izler,  kamp  yeri  isâretleri  ile  (ates  kulleri,  cignenmis  arâzî, 
havyan gubreleri, copler..) belirlenebilir. Kus suruleri su birikintileri uzerinde dolasirlar. Bazi kuslar safak ve gun batiminda 
su bulunan yerlere dogru ucarlar. Bu gibi hallerde sur’atli ve yere yakindir ucuslari. ozellikle aksam ustleri ve sabahin 
erken saatlerinde kuslarin ucus yonleri ve civildamalari suyun yakin oldugunu gosterir.  

NOT: Su ihtiyacinizi karsilayacak belirli ve guvenilir bir su kaynaginiz yoksa, cevrenizden istifâde edebilirsiniz. 
Bu nedenle daima hazirlikli olmak gerekir. Eger bir matara, tas, teneke vs. yoksa, plastik yahut su gecirmez kumastan su 
kabi yapmak gerekir. 

MUHTELIF SU KAYNAKLARI 

  Yerde bulunan yogun cigden su elde edilebilir. Bunun icin bez parcalarini yahut ince uzun cimen demetlerini 
ayak  bileklerinize  baglayarak  gunes  dogmadan,  cigle  kapli  cimenlerin  uzerinde  dolasin.  Su  emen  cimen 
demetleri yahut bezleri bir kaba sikin. Ihtiyac duyulan suyu temine kadar islemi tekrar edin. Bu yolla yaklasik 1 
satte 1 lt. su toplanabilir. 

  Bir agactaki delige girmekte olan ari veya karincalar, su dolu bir oyugu isaret ediyor olabilirler. Ince bir boru ile, 
kepce benzeri bir âletle yahut bez parcalarina emdirilip sikilarak su yerinden cikarilabilir. 

  Agac govdesi catlaklari, kaya catlaklari su ile dolu olabilir. 
  Kirac  bolgelerde  kaya  catlaklari  civarindaki  kus  gubreleri  catlagin  icinde  veya  yakininda  su  bulundugunun 

belirtisi olabilir. 
  Yesil  bambu  kamislari  cok  iyi  birer  tatli  su  kaynagidirlar.  Bambudan  elde  edilen  su  duru  ve  kokusuzdur.  Bu 

amacla yesil bir bambu dali asagiya egilerek yere baglanir. Tepesi kesilir. Gece boyunca su damlayacaktir.  
  Muz veya muz turu agaclarin (palmiye...) bulunduklari her yerde su elde edilebilir. Bunun icin agaci, kokunden 

30 cm. yukaridan kesin. Kokun ortasini canakvârî oyarak bosaltin. Koklerden gelen su hemen canagi 
doldurmaya baslar. Ancak ilk uc dolumdaki sularin tadi aci olur. Sonra duzelir. Bir kok ortalama dort gunluk su 
ihtiyacinizi karsilayabilir. Boceklerden korumak icin oyugun uzeri ortulmelidir.  

  Bazi tropikal bolge asmalarindan da su elde edilebilir. Bunun icin asma govdesi uzerine, uzanabildiginiz kadar 
yuksekte bir centik acin. Daha sonra yere yakin kismina kadar asmayi dolanarak dilimleyin (spiral veya tirbuson 
seklinde govdenin etrafinda donerek). Damlayan suyu kapta toplayin. Sivi yapiskan, sut gibi ve aci ise kesinlikle 
icmeyin. 

  Bitkilerin  yas  yumusak ozlerinden su  elde edilebilir.  Bitkiden  bir dal  kesin.  Onu sikarak yahut  eserek  suyunu 
cikartin. Akan suyu bir kapta toplayin. 

  Bitki koklerinden de su elde edilebilir. Topragi kazarak kokleri cikartin. Sonra bunlari kucuk parcalara ayirarak 
kabuklarini soyun. Genellikle bu parcalara ayrilmis koklerden su emilebilir. 

NOT: Bitki ozsulari 24 saatten fazla bekletilmeden kullanilmalidir. Aksi halde eksir ve kullanilmalari tehlikeli olur. 

Su Imbigi Ve Yapimi: 

Su imbikleri dunyanin her yaninda kurulabilir.  Bunlar topragin yahut bitkilerin nemini cekerler.  Su imbigi tesisi 
icin cesitli malzemeye ve suyun birikmesi icin de zamana ihtiyac vardir. 0,5-1 lt. su icin 24 saat beklemek gerekir Toprak 
alti ve toprak ustu seklinde iki tip imbik vardir. 
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A- Toprak ustu Imbik: Imbigi yerlestirmek icin gunesli meyilli ve bitki ortusu olan arâzî bulun. Bir de naylon torba 
gerekir. Torba hava ile doldurulur. (Torba delik olmamali.) Icine girebilecek diken ve calilari temizleyin. (Zehirli bitkiler bu 
amacla kullanilamaz. Bunlardan elde edilecek sular da zehirli olurlar.) Ufak temiz bir tasi torbanin icine cukurluk temini 
icin yerlestirin. Icine mumkun oldugunca fazla hava doldurduktan sonra agzin sikica baglayin. Ince bir boru yahut kamisi 
bir ucu disarida digeri tasin olusturdugu cukurda kalacak sekilde baglamadan evvel torba agzina yerlestirmek, acmadan 
suyu disari alma imkâni saglar. Disarida kalan kamis-boru ucu kapatilir veya baglanir. Torba, gunesi gormelidir. Zamanla 
torba ic yuzeyinde yogunlasan su, yercekimi etkisi ile tasin olusturdugu cukurlukta birikir. Kamis ile su alinir. 

B- Toprak Alti Imbik: Topragin nemli oldugu dusunulen yer secilir. (Arâzî cukurluklari). Bu yer kolay kazilabilir ve 
gun boyu gunes gorur bir yer olmali ayni zamanda. Yaklasik 90 cm. capli ve 60 cm. derinligi olan koni bicimli bir cukur 
kazilir.  cukurun  da  dibi  buraya  yerlestirilecek  kaba  gore  cukurlastirilir.  Kap  yerlestirilir.  Bir  ucu  kap  icinde  diger  ucu 
disarida kalacak ince boru, yerine yerlestirilir (Serum seti borusu gibisi yok!). Naylon bir ortu ile cukurun uzeri ortulur ve 
yerinde durmasi icin kenarlarina toprak yigilir. Naylon ortunun ortasina tastan bir agirlik konur. Yuzeyden yaklasik 40 cm. 
kadar asagiya inmesi temin edilir. ortu yuzeyi cukurlastirilir. Tasin cukurlugu dipteki kap ile ayni dogrultuda olmalidir ki 
yogunlasan  su  damladiginda  kap  icinde  dussun.  Konilesen  ortu  cukurun  kenar  yuzlerine  de  temas  etmemelidir.  Aksi 
halde yogunlasan suyu toprak emer. Kap icine uzanan boru yardimi ile biriken su icilebilir. Diger zamanlarda borunun ucu 
kapali  tutulur.  cukurun  icine  bitkiler  yerlestirerek  nem  kaynagi  olarak  istifâde  etmek  mumkundur.  Bunun  icin  acilan 
cukurun yan yuzlerinde ayrica cukurcuklar acilir ve bitkiler buralara koklerinden tutturulur. Eger yegâne nem kaynagi kirli 
sular ise; cukurun kenarindan 25 cm. uzaga 8 cm. genisliginde ve 25 cm. derinliginde cukuru cevreleyen bir hendek acin. 
Kirli suyu bu hendege doldurun. Kirli su ortuye ve onu tutan topraga temas ettirilmez. Kirli su (veya tuzlu su) hendekten 
suzulerek imbik icinde buharlasir, sonra da yogunlasir. Kapta birikir, kullanilir. 

Y O N   T Â Y I N I   U S U L L E R I  

-Gunes, Sopa, Harita, Pusula ve Yildiz Ile Tesbitler uzerine Notlar- 

Gunese Gore Yon Tayini:  

Gunese gore yon tayini iki turlu tesbit edilir. 

1-  Saat  ile: Saat ve gunes ile kuzey bulunabilir.  Kuzey yarimkurede, mahâlli zamana gore ayarlanmis saatin 
rakamli kadrani goge bakacak sekilde avuc icine yahut duz zemine konulur. Saatin akrebi tam gunesi gosterinceye kadar 
saat cevrilir. Bunu saglikli yapabilmek icin kucuk bir cubuk, saatin yaninda ve akrebin ucu tarafinda yere dikilir. cubugun 
golgesi akrebin uzerine (akrebe paralel) dusunceye kadar saat bulundugu yerde saga-sola cevrilir. Saat oynatilmadan 
akrep ile saatin 12 rakamindan gectigi varsayilan hat arasindaki acinin ortasi (aciortayi) tesbit edilir. Bunun icin 12 ile 
akrebin  gosterdigi  saat  arasindaki  dakika  cizgileri  sayilir  ve  ikiye  bolunur.  Saatin  merkezinden  itibaren  bu  noktadan 
gececek sekilde cizilen hat GUNEY’i, aksi hat ise KUZEY’i gosterir. Guney yarimkurede ise saatin 12 istikâmeti gunese 
cevrilir.  12  ile  akreb  arasindaki  acinin  orta  hattindan  gecen  dogru  KUZEY’i,  aksi  de  GUNEY’i  gosterir.  Her  hâlûkârda 
kuzey bulunduktan sonra diger yonleri belirten dogrular buna dik olarak cizilir. 

2-  Sopa  ile:  Sopa  ile  yon  tayininde  havanin,  cisimlerin  golgelerinden  istifâdemize  musâade  edecek  olcude 
gunesli olmasina ve 50-90 cm’lik duz bir sopaya ihtiyacimiz vardir.  Sopa, dik olarak duz bir zemine dikilir. Ve sopanin 
golgesi  zemine  cizilir.  10-15  dakika  beklenir.  Bu  arada  golge  3-5  cm,  yer  degistirmis  olur.  Ikinci  kez  yeni  golge  hatti 
zemine cizilir. Birinci ve ikinci golge izlerinin uc noktasindan gecen bir dogru cizilir. Iki golge izi ucuna sol ayak konur, sag 
ayak  uzatilan  cizgiye  teget  bir  noktaya  yerlestirilerek  ayakta  durulur.  Bu  durumda  yuz  KUZEY’e  donmus  olur.  Arka 
GUNEY,  sag  taraf  DOGU,  sol  yan  ise  BATI’yi  gosterir.  Bu  usûlden  istifâde  ile  gunes  saati  de  yapilabilir.  Bir  sekilde 
KUZEY bulunduktan sonra cizilen istavroz ile tum yonler belli edilir. Ve ortaya dik olarak bir cubuk yerlestirilir. Gunes 
saatinde referanslar: Kuzey saat 12.00’yi, dogu saat 18.00’i, bati saat 06.00’yi gosterir. 

Ayrica; 

1- Pusula ile, 

2- Harita yardimi ile, 

3- Kutup yildizindan istifâde ile de yon tesbiti yapilabilir. 

Harita  Yardimi  Ile  Yon  Tesbiti:  Bulundugumuz bolgenin haritasi acilir. cevrede bulunan, haritada da isaretli 
târif edici noktalar (dag, dere, kopru vs.) adeta cakistirilarak harita yonune oturtulur. Yerine oturmus haritaya nisbetle de 
bulundugumuz yeri ve yonumuzu anlayabiliriz. 

Kutup  Yildizi  Ile  Yon  Tesbiti:  Bu  yontem,  gece,  isikli  yildizli  havalarda  mumkundur.  Kutup  yildizi,  kuzey 
yarikurede  hakiki  kuzeyi  gosterir  ve  butun  bir  yil  yerini  hic  degistirmez.  Kutup  yildizini  bulmak  icin  Buyukayi  Takim 
Yildizi’na bakilir. Bu takim yildizinin kose seklindeki kisminin son iki yildizina “kilavuz yildizlari” adi verilir. Buyukayi Takim 
Yildizi’nin kepcesinin agiz yonune bakilir. Kilavuz yildizlardan itibaren cizilen duz bir hat (yaklasik iki kilavuz yildiz arasi 
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mesafenin bes kati) Kutup Yildizi’ni gosterir. Buyukayi Takim Yildizi’nin Kutup Yildizi etrafinda hareket ettigini, her zaman 
ayni durumda bulunmayacagini unutmamak gerekir. Kucukayi Takim Yildizi’ndan da faydalanilabilir. 

1.7  SEHIR GERILLASININ EL KITABI 

Bu el kitabini kaleme alirken, oncelikle iki ithafta bulunmak istiyorum. Birincisi, Brezilya'yi pencesinden 
inleten askeri diktanin ordusu ve polisi (D.O.P.S.) tarafindan katledilen Edson Luis Souto, Marco Antonio Bars 
de Carvalho, Nelson Jose de Almeida ("Escoteiro) gibi sayisiz savasciya ve sehir gerillalarina... Ikincisi, diktanin 
zindanlarinda curuyen ve Nazi'lerin zulmune rahmet okutacak sekilde iskencelere ugratilan yigit kadin ve erkek 
yoldaslarimiza... Bizim de tek gorevimiz, onlar gibi her seyi goze alarak, savasmaktir. Askeri diktaya muhalif ve 
ona karsi savasmaya istekli her kisi, eylemi ne denli mutevazi olursa olsun, mutlaka bir seyler yapabilir. Bu el 
kitabini okuyan ve bundan boyle pasif kalinamayacagi sonucuna varan herkesi, okuduklarini hemen uygulamaya 
ve  derhal  kavganin  icine  girmeye  davet  ediyorum.  cunku  durumlar  ve  kosullar  ne  olursa  olsun,  devrimcinin 
gorevi devrim yapmaktir. Bir baska onemli mesele de, bu el kitabinin sadece okunmasiyla yetinmeyip, 
icindekileri  daha  baskalarina  da  duyurmaktir.  Bu  duyurma,  el  kitabinin  icindekileri  teksir  etmek  ya  da  brosur 
halinde  bastirmak  seklinde  de  olabilir.  Ancak  unutulmamali  ki,  el  kitabinin  bastirilmasini,  silahli  tedbir  olarak 
yapmak  gerekecektir.  Nihayet  bu  el  kitabi  benim  imzami  tasiyorsa,  bu  icinde  yeralan  ve  sistematize  edilen 
dusuncelerin,  Brezilya'da  benim  de  aralarinda  bulunmak  serefine  sahip oldugum  bir  avuc  insanin  silahli 
mucadelesinin sonuclarini yansitmis olmasindandir. oyle ki, meseleye ciddi olarak egilen hic kimsenin, 
yazilanlardan  kuskuya  dusmemesi,  gercekleri  yadsimamasi  ve  mucadelenin  gerekli  kosullarinin  varolmadigini 
ileri surememesi icin yapilanlarin ve soylenenlerin sorumlulugunu ustlenmem gerekmektedir. Imzanin 
gizlenmesi,  bu  durumlarda  buyuk  bir  problem  yaratmaktadir.  Bunun  icin  imzami  koyuyorum.  Ama  onemle 
belirtmeliyim ki, siradan nefer gibi carpismaya baskoymus daha bircok vatanperver vardi ve daha da 
yeteneklidirler.  

SEHIR GERILLASININ TANIMI 

Brezilya'da duzeni belirleyen yapilarin evrimsel buhrani ve bundan dogan siyasal huzursuzluk, ulkeyi devrimci 
savasin  patlama  noktasina  getirmistir.  Devrimci  savas,  sehir  gerillasi,  psikolojik  savas  ya  da  kir  gerillasi  bicimlerinde 
kendini gosterir. sehirlerdeki gerilla savasi veya psikolojik savas, sehir gerillasina baglidir. sehir gerillasi, askeri diktaya 
karsi yasa disi metodlarla savas veren kisidir. O, bir siyasi devrimci ve atesli bir vatansever, ulkesinin kurtulusu ugrunda 
savasci, halkin ve ozgurlugun dostudur. sehir gerillasinin kavga alani, Brezilya'nin buyuk sehirleridir. Buyuk sehirlerde 
ayni  zamanda,  genellikle  "kanun  kacagi”  olarak  taninan  zorbalar  da  faaliyet  gosterir.  cogu  kez  bu  zorbalar  tarafindan 
yonetilen saldirilar sehir gerillasina maledilir. Ancak sehir gerillasi, bu haydutlara temelden karsidir. Haydutlar eylemden 
kisisel cikar amaclarlar ve somuren ile somurulen arasinda ayrim yapmaksizin, istisnasiz herkese saldirirlar, bu yuzden 
kurbanlari  arasinda  pek  cok  halktan  kimseler  bulunmaktadir.  sehir  gerillasinin  ise  politik  bir  amaci  vardir  ve  sadece 
iktidara, buyuk kapitalistlere ve basta Kuzey Amerikalilar olmak uzere butun yabanci emperyalistlere saldirir. Haydutlar 
kadar zararli bir diger unsur da, gene buyuk sehirlerde boy gosteren sag kanat karsi-devrimcileridir. Bunlar kargasalik 
cikarir, bankalara saldirir, bomba atar, adam kacirir, alcakca cinayetler isler ve sehir gerillalarina, devrimci din 
adamlarina, ogrencilere ve ozgurluk arayan anti-fasist vatandaslara karsi akla hayale gelmedik en igrenc suclari islerler. 
sehir gerillasi, diktanin amansiz dusmanidir. ulkeye egemen olan, dikta kuran yetkililere ve kisilere karsi sistemli zararlar 
verir.  Temel  gorevi,  bir  yandan  militaristleri,  askeri  diktayi  ve  her  turlu  baski  gucunu  sarsmak,  gozden  dusurmek  ve 
tedirgin  etmek,  ote  yandan,  Kuzey  Amerikalilarin,  yabanci  yoneticilerin  ve  Brezilya  egemen  siniflarinin  servet  ve 
mulklerine saldirmak, onlari tahrip etmektir. sehir gerillasinin hedefi, kir gerillasina destek olmak, silahli halk kuvvetleriyle 
birlikte yepyeni bir devrimci sosyal ve politik yapi kurmaktir. Bu amacla, Brezilya'nin mevcut ekonomik, politik ve sosyal 
duzenine  zarar  vermekten, bunlari  yikmaktan korkmaz. sehir  gerillasi  en  azindan  belli  bir  politik  anlasiya sahip  olmak 
zorundadir. 

SEHIR GERILLASININ KISISEL NITELIKLERI 

sehir gerillasinin ozelligi, cesareti ve kararli tabiatidir. Iyi bir taktisten, mukemmel bir nisanci olmak zorundadir. 
Silah, cephane ve donatim yonunden yeterince guclu olamama gercegini, zekasiyla dengeleyebilmelidir. Dikta 
kuvvetlerinin  modern  silahlari,  ulasim  araclari  vardir  ve bunlar  iktidardan  aldiklari  gucle,  her  yere  serbestce  girip 
cikabilirler. sehir  gerillasinin  emrinde  bu  kaynaklar  yoktur  ve  varligini  gizli  kapakli  surdurmek  zorundadir. Bazen 
mahkumiyet yemis ya da hakkinda tutuklama karari verilmis bir kisi de olabilir. sehir gerillasi ve bu durumda sahte huviyet 
kullanmak zorundadir. Bunlara karsilik sehir gerillasinin duzenli dikta kuvvetlerine karsi kesin bir avantaji vardir. Bu dikta 
kuvvetlerinin halkin nefret ettigi dusman adina hareket etmesine karsilik, sehir gerillasinin savundugu hakli davanin halkin 
kendi  davasi  olmasindandir.  Silah  ve  cephane  bakimindan  dusmandan  zayif  olan  sehir  gerillasi,  moral  acidan  inkar 
edilemez bir ustunluge sahiptir. sehir gerillasini ayakta tutan, bu moral ustunluktur. Bu sayede hucum etmek ve hayatta 
kalabilmek gorevlerini yerine getirebilir. sehir gerillasi, savasabilmek icin dusmanin silahlarini zaptetmek ya da 
kullanilmaz hale getirmek zorundadir. cunku cesitli yollarla eline gecen silahlar duzenli bir techizat niteliginde olmayan 
gerilla,  cephane  yetersizligi  ve  silahlarin  farkliligi  gibi  gucluklerle karsi  karsiyadir.  Bunlarin  yanisira  gerillanin  bir  baska 
soruna da atis ve nisancilik talimleri yapabilecek bir yerden yoksunluktur. sehir gerillasi, hayal gucunu ve yaraticiligini 
zorlayarak  bu  gucluklerin  ustesinden  gelmelidir,  bu  niteliklere  sahip  olmadan  devrimci  gorevlerini  yurutmesine  imkan 
yoktur. sehir gerillasi insiyatif sahibi, hareketli, cok yonlu bir techizat  niteliginde olmayan gerilla, cephane yeter oldugu 
kadar da esnek ve her sarta uyabilmek yeteneginde olmalidir. ozellikle insiyatif, temel niteliktir. cunku herseyi onceden 
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tahmin etmek mumkun degildir ve gerilla hicbir zaman sasirip kalmamak ya da emir gelmesini beklememek zorundadir. 
Ortaya  cikan  her  sorun  karsisinda  derhal  harekete  gecmeli,  en  uygun  cozum  yolunu  bulmali  ve  hicbir  zaman  ricat 
etmemelidir.  Hatadan  kacma  endisesiyle  hicbir  sey  yapmama  yerine,  hareket  etmek  ve  yanlisa  dusmek  daha  iyidir. 
Insiyatifsiz sehir gerilla savasi olamaz. sehir gerillasinin diger onemli nitelikleri sunlardir. Sicaga dayaniklilik, gizlenmeyi 
bilmek  ve  ihtiyatli  olmak,  kimligini  gizleyebilmek,  hicbir  zaman  tehlikeden  korkmamak,  gece,  gunduz  temkinli  olmak, 
aceleci olmamak, son derece sabirli olmak, en kotu sartlar altinda bile sukunet ve sogukkanliligini kaybetmemek, geride 
en  kucuk  bir  iz  birakmamak,  hicbir  zaman  cesaretini  yitirmemek.  sehir  savasinin  yenilmez  gibi  gorunen  guclukleri 
karsisinda,  yoldaslar  bazen  yilginliga  dusebilir,  kavgayi  terkedebilir,  isi  birakabilir.  sehir  gerillasi,  ne  ticari  bir  firmada 
isadami,  ne  de  bir  tiyatro  eserindeki  karekterlerden  biridir.  sehir  gerilla  savasi,  tipki  kir  gerilasi  gibi, gerillaciligin 
kendiliginden  baskoydugu  bir  eylemdir.  Gerilla  olmak  icin  gerekli  temel  niteliklerden  acikca  yoksun  bulunan  kisinin, 
gucluklere  karsi  koyamayacaginin  ya  da  bekleyecek  sabri  kalmadiginin  farkina  vardigi  an,  gunun  birinde  taahudune 
ihanet etmektense hemen kavgadan cekilmesi yegdir.  

SEHIR GERILLASI NASIL YASAR VE NASIL DAYANIR 

sehir gerillasi halk arasinda yasamasini bilmeli norrnal sehir hayatina aykiri dusmeye dikkat etmelidir. 
Baskalarindan  farkli  giyinmemeye  dikkat  etmelidir.  Isci  kesiminde,  ya  da  frapan  giyimin  tabii  karsilanmadigi  yerlerde 
gorev  alan  kadin  ve  erkek gerillalarin  carpici  ve  son  moda kiyalfetler  giymesi  cogunlukla  aleyhtedir.  Giyim sekillerinin 
degistigi  kuzey  bolgeliriyle  guney  bolgelerine  gidip  gelen  gerillalar  da,  gittikleri  bolgenin  geleneklerine  uygun  bicimde 
giyinmeye  dikkat etmelidirler.  sehir  gerillasi, hayatini  calisarak  kazanmalidir. Eger  polis  tarafindan  taniniyor  veya 
araniyorsa,  mahkumiyet  yemis  ya  da  hakkinda  tutuklama  karari  verilmisse,  yeraltina  inmeli  ve  bazen  de  gizlenerek 
yasamalidir. Boyle durumlarda gerilla, calismalari hakkinda kimseye bir aciklama yapamaz. cunku bu husus daima ve 
sadece  saflarinda  gorev  aldigi  devrimci  orgutun  sorumlulugundadir.  sehir  gerillasinin  cok  guclu  gozlemcilik  yetenegi 
olmali, hemen her konuda, ozellikle dusmanin hareketleri hakkinda saglam bilgisi bulunmali, ve yasadigi, eylem koyacagi 
ya da gidecegi bolgeyi cok iyi tanimali ve bu konuda arastirma yapabilmelidir. Fakat sehir gerilacisinin temel ve kesin 
ozelligi  silahli savas  veren kisi  olmasidir.  Bu sartlar  altinda uzun  sure  teshis  edilmeden  gecimini  saglayabilecek  bir  is 
yurutebilmesi  cok  zayif  bir  ihtimaldir.  Bu  durumda  soygun  yapma  zorunlugu  aciklik  kazanmaktadir.  sehir  gerillasinin 
soygun yapmadan varolmasi ve yasamasi imkansizdir. Sertlesmesi gerekli ve kacinilmaz olan sinif mucadelesi 
cercevesinde, sehir gerillasinin silahli savasi bunun icin iki ana hedefe yonelir.  

a) Diktanin zorba kuvvetlerinin yoneticilerinin ve yardimcilarinin varligini ordan kaldirmak.  

b) Diktanin, buyuk kapitalistlerin, latifundistalarin ve emperyalistlerin kaynaklarini gaspetmek.  

Kucuk soygunlar, sehir gerillalarinin  cesitli gunluk  ihtiyaclarini karsilamada, buyuk  soygunlar  ise devrimi 
beslemede kullanilir. sehir gerillasinin silahli savasinin suphesiz baska hedefleri de vardir. Fakat biz burada hepsinden 
onemli  olan  ana  hedef  uzerinde  duruyoruz.  Her  sehir  gerillasi,  varligini  ancak,  diktanin  zorba  kuvvetlerini  yoketmeye 
kararli  olmak  ve buyuk kapitalistlerin,  latifundistalarin,  emperyalistlerin  servetlerine el koymaya  kesin olar  azmetmekle 
surdurebilecegini bir an olsun aklindan cikarmamalidir. Brezilya devriminin temel niteliklerinden biri, basindan beri, buyuk 
burjuvaziyi,  emperyalistleri,  latifundistalari  ve  ithalat,  ihracatla  ugrasan  en  guclu  ve  zengin  tuccarlari  mulksuzlestirtme 
yolunda  gelismis  olmasidir.  Ve  Brezilya  devrimi,  baslica  halk  dusmanlarinin  servetine  el  koyarak,  oncelikle  banka 
sebekesine sistemli saldirilar yaparak onlari candamarindan vurmustur ki bu, kapatalist sistemin sinir sistemine en etkili 
darbeyi  indirmek  demektir.  Brezilya  sehir  gerillacilarinin  bugune  degin  sistemli  bir  bicimde  yaptigi  banka  soygunlari, 
Moreira Salles gibi buyuk kapitalistleri, banka kapitalinin guvenligini saglayan yabanci firmalan, emperyalist 
kumpanyalari,  federal  ve  merkezi  yonetimleri  buyuk  zararlara  ugratmistir.  Bu  soygunlarin  urunleri,  sehirgerillasinin 
egitimine ve teknik mukemmellige ulasmasina, kir kesimi icin silah ve cephane alimi, imalati ve tasinmasina, savascilarin, 
silah zoruyla hapisten kurtarilanlarin, poliste iskence gormus ve yaralanmis olanlarin gunluk ihtiyaclarina ya da 
hapisaneden kacirilmis veya askeri dikta tarafindan alcakca katledilmis  yoldaslara iliskin her turlu sorunun cozulmesine 
ayrilmistir.  Onlar  ki  somurgen  ve  zalimdir,  devrimci  savasan  onlara  —emperyalizme,  latifundistalara,  diktatorluge— 
pahaliya maledilmelidir. Dikta cetesi, dikta ve ozellikle Kuzey Amerikan emperyalizminin ajanlari Brezilya halkina karsi 
isledikleri curumlerin bedelini hayatlanyla odemelidirler. Brezilya'da sehir gerillalarinin yuruttugu, olumleri, infilaklari, silah, 
cephane ve patlayici madde zaptlarini banka ve hapisanelere yapilan baskinlari v.b. iceren siddet hareketleri 
devrimcilerin  gercek  amaclari  hakkinda  en  ufak  bir  supheye  yer  birakmayacak  kadar  onemlidir.  Brezilya  ogrenci 
hareketine  sizmak  icin  Vietnam'dan  gelen  CIA  casusu  Amerikan  subayi  Charles  Chandler'in  cezalandirilmasi,  sehir 
gerillalariyla yapilan kanli carpismalarda dikta usaklarinin oldurulmesi, butun bunlar, topyekun bir devrimci savasin icinde 
oldugumuzu ve savasin ancak siddetle kazanilabileceginin kanitlaridir. Iste bu yuzden sehir gerillasi silahli savas verir, bu 
yuzden  eylemlerini,  baski  ajanlarinin  varliklarinin  imhasi  uzerinde  yogunlastirir  ve  24  saatini  halk  somuruculerinin 
mulksuzlestirilmesine adar.  

SEHIR GERILLASININ TEKNIK HAZIRLIGI 

Hic kimse teknik hazirlik asamasindan gecmeden sehir gerillasi olamaz. sehir gerillasinin teknik hazirligi, fizik 
egitimden, butun alanlarda bilgilenmeye, egitimden gecmeye, her konuda yetenege, ozellikle el ustaligina kadar uzanir. 
sehir gerillasi ancak duzenli talim yaparak saglam bir fizik dayaniklilik kazanabilir. Eger savasmak sanatini ogrenmezse, 
iyi bir savasci olamaz. Bu yuzden sehir gerillasi, kavganin, saldirinin ve savunmanin cesitli bicimlerini ogrenmeli ve talim 
etmelidir. Uzun yuruyus yapmak, kamp kurmak, ormanda yasamaya alismak, daga tirmanma, kurek cekme, yuzme dalis 
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yapma,  kurbaga  adam  egitimi,  balik  tutmak, zipkincilik,  kus  avlama,  her  turlu  kucuk  ve  buyuk  sporlar  da, fizik 
hazirlanmada  diger  faydali  bicimlerdir.  Araba  kullanmasini,  ucak  pilotlugunu,  motorlu  ya  da  yelkenli  deniz  araci  idare 
etmeyi,  makinelerden,  radyodan,  telefondan,  elektrikten  anlamayi  ogmritnek,  elektronik  teknikleri  hakkinda  az  da  olsa 
bilgi edinmek cok onemlidir. Topografik bilgi sahibi olmak, bulunulan yeri aletlerle ya da baska imkanlardan yararlanarak 
tayin edebilmek, mesafeleri hesaplayabilmek, harita ve planlar yapabilmek, cizelgeler cikartabilmek, kronometre 
tutabilmek,  pusuladan  ve  olcek  aletlerinden  anlamak  da  onemli  ozelliklerdir.  Kimyadan,  renk  karisimlarindan,  muhur 
kazinmasindan  anlamak,  kaligrafi  teknigine  ve  yazi  kopya  etmek  gibi  hunerlere  sahip  olmak,  sehir  gerillasinin  teknik 
hazirliginin  gereklerindendir.  Bir  gerilla,  daha  sonra  cezalandiracagi  dusmanin  icinde  bir  sure  bulunabilmek  icin  sahte 
belgeler  de  tasimalidir.  Tibbi  yardima  ihtiyac  duyulan  yerlerde  bir  gerilla,  dokturluk  edebilecek,  hic  degilse  ilactan, 
hemsirelikten, farmakolijiden, receteden, temel cerrahiden ve ilk yardimdan anlayacak kadar tib bilgisine sahip olmalidir. 
sehir gerillasinin teknik hazirligindan temel soru hic suphesiz, makineli tufek, revolver, otomatik, fal, cesitli tabancalar, 
karabina, top, bazuka gibi silahlarin nasil kullanilacagini ogrenmektir. cesitli cephane ve patlayci maddeler hakkinda bilgi 
sahibi  olmak  da  asla  ihmal  edilmemelidir.  Patlayici  maddeler  arasinda  ozellikle  dinamit  cok  iyi  ogrenilmelidir.  Yangin 
bombalari,  sis  bombalari  ve  diger  bombalarin  kullanilmasi  da  ilk  agizda  ogrenmek  gerekir.  Silah  yapimi  ve  onarimi, 
molotof  kokteyleri,  elbombalari,  mayinlar,  cesitli  tahrip  aletleri  nasil  imal  edilir  ve  onarilir,  kopruler  nasil  ucurulur,  tren 
yollari nasil tahrip edilir ve yolcu trenleri nasil seferden alikonulur, butun bunlar bir gerillanin teknik hazirlik safhasinda 
ogrenmesi  zorunlu  olan  hususlardir.  sehir  gerillasi  icin  hazirligin  en  ust  seviyesi  ise,  teknik  egitim  merkezidir.  Buraya 
ancak ilk denemeleri basariyla gecmis olan bir gerilla gidebilir. O da, atsele imtihanini devrimci eylemde, yani dusmanla 
carpismada vermis kisidir.  

SEHIR GERILLASININ SILAHLARI 

sehir gerillasinin silahlari, kolayca tasinabilen, dusmandan her zaman icin ele gecrilebilecek olan, 
satinalinabilen, hatta savas  yerinde  imal edilebilen  hafif  silahlardir.  Hafif silahlarin  cabuk  hareket  ettirilebilme  ve  kolay 
tasima gibi avantajlari vardir. Hafif silahlar, genellikle kisa namlulu silahlardir. Bu kategoriye bircok otomatik silahlar da 
girer.  Otomatik  ve  yariotomatik  silahlar,  suphesiz,  sehir  gerillasinin  savas  gucunu  adamakilli  artirir.  Bizim  icin  bu  tip 
silahlarin  dezavantaji,  cok  miktarda  cephane  ziyan  etmesi  ve  ancak  yakin  ve  kolay  isabet  alabilecek  hedefler  icin 
kullanilabilmesidir. Iyi egitim gormemis kimselerin otomatik silah kullanilmasi, cok miktarda cephane kaybina yol acar. 
Tecrubeler gostermektedir ki, sehir gerillasinin temel silahi, hafif makinali tufektir. Bu silah sehir kesiminde etkili ve kolay 
atis imkani sagladigi gibi, dusmandada gerillaya karsi buyuk saygi ve ve cekingenlik uyandirir. gerilla  makineli tufegin 
nasil  kullanilacagini  cok  iyi  bilmelidir.  Halen  Brezilyla  sehir  gerillasinin  en  populer  ve  vazgecilmez  silahi  budur.  sehir 
gerillasi icin ideal makineli tufek, 45 kalibrelik Ina'dir. Degisik kalibreli baska tiplerde makineli tufekler kullanilabilir, ancak 
o zaman cephane problemi ortaya cikmaktadir. Cephanenin standardize edilebilmesi bakimindan sehir gerillasinin sinai 
potansiyelinin tek tip makineli tufek imalatinda gore ayarlanmasi gozetilmelidir. sehir gerillasinin her ates grubunda, iyi bir 
nisanci  tarafindan  kullanilacak  bir  makineli  tufek  bulunmalidir.  Grubun  diger  mensuplari  bizim  standard  silahimiz  olan 
38'lik  revolverle  silahlandirilmalidir.  32'lik  de  kullanilabilir  ama,  digeri  daha  isabetli  oldugu  icin  tercih  edilmelidir.  El 
bombalari  ve  sisbombalari  da,  ricatta  ya  da  savunmada  cok  yararli  olan  hafif  silahlardir.  Uzun  namlulu  silahlar  fazla 
hacimli olduklari icin, gerek tasinma ve gerekse bakim yonunden sehir gerillasina elverisli degildir. Uzun namlulu silahlar 
arasinda  FAL,  mavzer,  Winches'ter  tipi  av  tufekleri  ve  benzerleri  sayilabilir.  Av  tufekleri,  ozellikle  gece  yapilan  kisa 
menzilli ve destekli atislarda etkili olabilirler. Nisancilik talimleri icin gerilla birliginin bir hava tufegi de bulundurulmalidir. 
Harekatta bazuka ve havantopu da kullanilabilir, ancak bu silahlari kullanacak kisilerin cok mukemmel yetistirilmesi ve 
kullanilma  kosullarinin  cok  iyi  saptanmasi  gerekir.  sehir  gerillasi  harekâtini  asla  agir  silahlar  kullanma  esasi  uzerine 
planlamamalidir. ozellikle geri cekilme durumlarinda hareketliligi ve hizliligi saglayacak hafif silahlar zorunludur. El yapisi 
silahlar, genellikle, fabrika mamulati silahlar kadar mukemmel olmakta, hatta namlusu kisaltilmis bir av tufegi cogu kez 
diger silahlardan daha fazla ise yaramaktadir. sehir gerillasinda silahcilar da buyuk onem tasirlar. Bir silahci, silahlarin 
bakim  ve  tamirini  yapacagi gibi, cogu  kez  kucuk  bir atolye  kurarak  etkili kucuk  silahlar imal  edebilir  ya da silahlarinin 
yapisini degistirebilir. Maden isciligi ve tornacilik sehir gerillasinin el yapisi silahlar imalini saglayabilecek sinai faaliyetinin 
temelini teskil eder. Patlayici madde yapimi ve sabotaj teknigi icin de kurslar duzenlenmelidir. Ilkel maddeler saglanarak 
bu kurslarda deneyler yapmak suretiyle gerilladan mukemmel seklinde yetistirilmelidir. Boru ve kutular kullanarak molotof 
kokteyleri, patlayici madde firlatmaya yarayan mancinik ve havantoplari, el bombalari, sis bombalari, mayinlar, dinamit ve 
potasyum klorid gibi patlaylci maddeler, plastik bombalar, kapsuller ve her cesit cephane imal etmek, sehir gerillasinin 
mutlaka yerine getirmesi gereken gorevleridir. Gerekli maddeler ve muhimmat, satinalmak suretiyle oldugu kadar, planli 
eylemlerde soygun yapilmak suretiyle de elde edilebilir. sehir gerillasi, patlayici maddeleri tasirken de, hedefe firlatirken 
de,  herhangi  bir  kazaya  meydan  vermemek  icin  cok  dikkatli  olmalidir.  sehir  gerillasinin  silahlari  ve  onlari  kullanma 
kabiliyeti ates gucunu tayin eder. Modern silahlarin kullanilmasi ve silahlarda yapilacak yenilikler, sehir gerillasinin daha 
degisik ve basarili taktikler uygulayabilmesini de saglar. Brezilya'da sehir gerillasi tarafindan getiren bir yenilik, bankalara 
yapilan baskilarda makineli tufek kullanilmasi olmustur. Eger tek tip makineli tufek kullanilmasi mumkun hale getirebilirse, 
o zaman sehir gerillasinin taktiklerinde onemli degisiklikler yapilabilir. Ates gruplari, tek tip silah ve ona bagli olarak tek tip 
cephane kullandiklari  taktirde,  gerek  bakim  kolayligi,  gerekse  etki  bakimindan  daha  ustun  bir  seviyeye  ulasacaklardir. 
sehir gerillasi etki seviyesini, ancak ates potansiyelini artirmak suretiyle yukseltebilir.  

SEHIR GERILLASININ VAROLUS NEDENI: ATIS  

sehir gerillasinin varlik nedeni, eylemlerini ve ayakta kalabilmesinin temel sarti atis gucudur. sehir gerillasi, atis 
yapmasini cok iyi bilmelidir. cunku kendisinden en basta istenen budur. Konsansiyonel muharebelerde, uzak 
mesafelerden uzun menzilli silahlar kullanilir. Fakat gerilla savisinda, ozellikle sehir gerillasinda carpisma yakin 
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mesafede, hatta burun buruna olur. Hayatini kaybetmemesi icin, sehir gerillasi ilk defa ates edebilecek ve atista da tam 
isabet  kaydedebilecek  yetenekte  olmak  zorundadir. Fazla cephanesi  bulumnadigi icin  mermilerini  asla  israf etmemeli, 
cok  tutumlu  davranmalidir.  Mermi  degistirmede  azami  surat  gereklidir.  sehir  gerillasinin  kaybedecek  zaman  yoktur  ve 
derhal ates etmek zorundadir. uzerinde ozellikle durmak istedigimiz ve asla gozden irak tutalmamasi gereken  bir temel 
kural,  sehir  gerillasinin  surekli  ates  etmemek  ve  cephanesini  bitirmemek  zorunda  olmasidir.  Eger  dusman  atese 
mukabele  etmiyorsa,  bu  gerillanin  cephanesinin  bitmesini  beklemesinden  dolayidir.  Boylece  bir  durumda  cephane 
degistirecek  kadar  dahi  zaman  olmadigindan  sehir  gerillasi  mermi  yagmuruna  tutularak  oldurulebilir,  hic  degilse  esir 
alinabilir. Silah kullanmasini gereksiz kilan surprizli durumlarda bile sehir,gerillasi, silahini nasil kullanabilecegini 
hesaplamadan asla catismaya girmemelidir. Dusmanla karsi karsiya kaldigi zaman da, sik sik pozisyon degistirmelidir. 
Zira  surekli  ayni  pozisyonda  kalmak  dusmana  sabit  bir  hedef  teskil  eder,  gerillanin  vurulmasi  ihtimali  artar.  sehir 
gerillasinin hayati, aticiligina silah kullanma kabiliyetine ve vurulmaktan kacinabilmesine baglidir.Aticilik derken, tabii ki, 
mukemmel  bir  nisanci  olmayi  kastediyoruz.  Aticilik,  bir  sehir  gerillasi  tarafindan  bir  refleks,  insiyaki  bir  hareket  halini 
alincaya kadar cok iyi talim edilmelidir. Aticiligi ve hedefe isabet ettirebilmeyi cok iyi ogrenmek icin, sehir gerillasi, kendi 
kendisini sistematik sekilde egitmeli, her turlu yardimci metodlardan yararlarlanmali, hatta bu isi parklarda ve evde bir 
eglence, bir zevk konusu haline getirmelidir. Aticilik ve nisancilik sehir gerillasinin havasi ve suyudur. Aticilik sanatindaki 
mukemmeliyeti,  sehir  gerillasinin  tek  basina  eylem  yurutebilecek,  suikastler  yapabilecek  usta  bir  savasci  durumuna 
getirebilir. Suikastci yakin ve uzak mesafelerden nasil atis yapilacagini iyi ogrenmeli ve her iki atis seklini de basariyla 
uygulayabilecek surette silahlahlanmalidir.  

ATES GRUPLARI 

Gorevlerini yerine getirebilmek icin, sehir gerillalari kucuk gruplar halinde orgutlemelidir. "Ates Grupu” denen bir 
grup dort ya da bes kisiden fazla olmamalidir. Diger gruplardan ayrilmis olup bir ya da iki kisi tarafindan yonetilen iki ates 
grubu, birlikte, "ates tim” meydana getirir. Ates grubundaki yoldaslar arasinda mutlak bir guven bulunmasi lazimdir. En iyi 
atis yapabilen ve makineli tufegi en iyi kullanabilen, kisi harekatin yoneticisi olur. Ates grubu, sehir gerillasi eylemlerini 
planlar, yurutur, silahlari ele gecirip muhafaza eder, kendi taktikleri uzerinde calismalar yapar, isledigi hatalari duzeltir. 
Eger stratejik komutanlik tarafindan planlanlanmis gorevler varsa, bunlar oncelik kazanir. Fakat, ates grubu daima kendi 
insiyatifiyle hareket eder. Ates gruplarinin tam bir insiyatifle hareket etmelerini saglamak icin, orgutte her turlu katiliktan 
kacinmak  gerekir.  Geleneksel  solun  eski  tip  hiyerasisi,  bizim  orgutumuzde  asla  olmamalidir.  Bu  demektir  ki,  stratejik 
komutanligin verdigi oncelik tasiyan gorevler disinda, her bir ates grubu, banka soymak, diktatorlugun bir ajanini, gerici 
bir kimseyi veya bir Amerikan casusunu karcirip gerekirse cezalandirmak, propaganda ya da sinir savasini yurutmek gibi 
isleri,  genel komutanliga  danismak  geregini  duymadan kendi  basina  yapabilmelidir.  Hicbir  ates  grubu,  yukaridan  emir 
gelmesini bekleyerek bos durmamalidir. Onun gorevi eylem yapmaktir. Herhangi bir sehir gerillasi bir ates grubu kurmak 
ve  eyleme  gecmek  istiyorsa,  bunu  yapabilir  ve  orgutun  bir  parcasi  haline  gelebilir.  Bu  eylem  yontemi,  kimin  hangi 
eylemleri kotaracagini bilmek zorunlulugunu ortadan kaldirmakta, gruplari insiyatif sahibi kilmaktadir. onemli olan nokta. 
Bu grup eylemlerini mumkun oldugu kadar artirmak ve diktayi yipratarak savunma durumuna gecmeyi zorlamaktir. Ates 
grubu, organize eylemin aracidir. Grubun icinde gerilla hareketleri ve taktikleri planlanir, yururluge sokurulur ve basariya 
ulastirilir.  Genel  komutanlik  bu  guruplari  daima  goz  altinda  bulundurur,  stratejik  gorevler  verebilecegi  gibi,  ulkenin 
herhangi bir yerinde bir eylemle de gorevlendirebilir. Genel komutanlik, karsilastiklari guclukleri gidermede ve ihtiyaclarini 
temin  etmede  ates  gruplarina  yardimci  olur.  orgut,  ates  gruplari  arasinda  koordinasyonu  saglayan  yirtilmaz  bir  agdir. 
Koordinasyonu saglayan genel komutan da saldirilarda dogrudan dogruya yer alir. cunku orgutun varolus nedeni, sadece 
ve sadece devrimci eylemdir, baska bir sey degildir.  

SEHIR GERILLASININ LOJISTIGI 

Konvansiyonel bir lojistik. Y.Y.D.C. formuluyle ifade edilir.  

Y- Yiyecek   Y- Yakit    D- Donatim    C- Cephane  

Konvansiyonel lojistik, bir ordunun, ya da duzenli bir silahli gucun ikmal sorunlariyla mesgul olur, belirli usler ve 
ikmal  hatlariyla  ulasimi  saglar.  sehir  gerillasi,  ise  aksine,  ordu  degil,  kucuk  silahli  gruplardir  ve  darmadaginiktir.  Ne 
tasitlari,  ne  de  sabit ustleri  vardir.  Ikmal  hatlari guvenilmez  ve  yetersizdir, herhangi bir  evde  kurulmus  kucuk  bir  silah 
atelyesinden baska ussu yoktur. Konvansiyonel lojistigin amaci, sehir ve kir gerillasini ezmekle gorevli kuvvetin her turlu 
savas ihtiyaclarini karsilamak iken, sehir gerillasinin lojistigi, konvasiyonel bir savas icin hicbir seyi bulunmayan, buna 
karsilik ulkeden Amerikan egemenligini ve diktatorlugu yakmaya yonelmis hareket ve taktikleri desteklemek 
durumundadir. sehir  gerillasi  sifirdan  basladigi  icin  baslangicta  hicbir  seyi  yoktur  ve  lojistigi  de  M.P.C.S.P.  formulu  ile 
belirlenir.  

M- Motorize olmak    P- Para    C- Cephane    S- Silah    P- Patlayicilar  

Devrimci  lojistik,  motorize  olmayi  baslica  ogelerinden  biri  olarak  alir.  Hic  suphesiz,  motorize  olmak  soforluk 
demektir. Bu bakimdan sehir gerillasinda soforluk, makineli tufek kullanmak kadar onemlidir. Yoksa motor calismaz ve 
otomobil de, aticisi olmayan bir makineli tufek gibi, olur hale gelir. Usta bir sofor de bir gunde yaratilamaz, bunun icin 
gerillalarin sofor egitimi bir an once baslatilmalidir. Her sehir gerillasi mukemmel bir sofor olmalidir. sehir gerillasi, ihtiyaci 
olan  tasitlari,  parasi  yoksa gaspetmelidir.  Para, silah, cephane  ve  patlayici  maddeleri  gibi,  otomobil  de  soygunla  elde 
edilebilir.  sehir  gerillasi  bankalari  ve  cephanelikleri  soymali,  nerede  bulursa  bulsun,  patlayici  madde  ve  cephanelere 
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derhal el koymalidir. Bu operasyonlardan hicbiri sadece tek amacla yapilmamalidir. ornegin para soygunu yapiliyorsa, 
banka  muhafizlarinin  silahlarini  almak  da  ihmal  edilmemelidir.  Soygun,  bizim  lojistik  organizasyonumuzda  ilk  adimdir. 
Silahli ve daimi hareketli yapiyi ancak bu yoldan kazanabiliriz.. Ikinci adim tuzak kurarak dusmani saskinliga ugratip silah, 
cephane,  arac  ve  diger  kaynaklarina  el  koymak  suretiyle  lojistik  imkanlarin  artmasini  saglamaktir.  Silah,  cephane  ve 
patlayici maddeleri ele gecirdikten sonra sehir gerillasinin en ciddi lojistik problemlerinden biri daha meydana cikmaktadir. 
Ele  gecirilen  malzemeler  nasil  sinayacak,  nerelerde  muhafaza  edilecektir?  Dusman  her  yani  goz  altinda  tutsa,  hatta 
yollari kesse de, bu is mutlaka basarilmalidir. sehir gerillasinin bolgeyi ve eylem alanini cok iyi tanimasi, bu gorev icin 
hazirlanmis  usta  yol  gostericilerinin  bulunmasi,  ele  gecen  araclari  ustalikla  kullanabilmesi,  devrimcilerin  karsilastiklari 
cetin isin basarilmasi icin temel unsurlardir.  

SEHIR GERILLASI TEKNIGI 

Genel  anlaminda  teknik,  insanlarin  herhangi  bir  eylemi  sonuca  goturebilmek  icin  kullandiklari  metodlarin 
butunudur.  sehir  gerillasinin  faliyeti,  gerilla  savaslariyla  birlikte  psikolojik  savasi  da  icerir.  sehir  gerillasi  tekniginin  bes 
temel ogesi vardir.  

1. Durumun ozemli karakteristikleriyle ilgili olanlar.  

2. sehir gerillasina ozgu avantajlar.  

3. sehir gerillasinin yuruttugu eylemlerdeki hedeflerle ilgili olanlar.  

4. sehir gerillasi icin eylem tipleri ve karakteristik eylem usulleriyle ilgili olanlar.  

5. sehir gerillasinin ozgul aksiyon yurutme metoduyla ilgili olanlar.  

SEHIR GERILLASI TEKNIGININ KARAKTERISTIKLERI 

sehir gerillasi teknigi, asagidaki karakteristiklere sahiptir.  

a)  Saldirgan  bir  tekniktir.  Savunma  eyleminin  bizim  icin  olum  oldugunu  bilmeliyiz.  Gerek  ates  gucu,  gerekse 
diger kaynaklar bakimindan dusmandan daha zayif oldugumuz surece, goriller tarafindan bize yoneltilecek bir  saldiriya 
karsi kendimizi asla savunamayiz. Bu yuzdendir ki, sehir gerillasi teknigi hicbir zaman surekli olmamali, bir belli yerde 
cakilip kalinmamalidir.  

b) Kuvvetlerimizi koruyabilmek icin kullanilan saldri ve ricat teknigidir.  

c) sehir gerilla savsinin gelistirilmesini amaclayan bir tekniktir. Islevi, dusman kuvvetlerini yipratmak, demoralize 
etmek ve safdisi birakmaktir. Boylece kir gerillasinin meydana cikmasina ve yasamasina imkan hazirlar, kir gerillasinin 
devrimci savasta kesin rol oynamasini saglar.  

SEHIR GERILLASINA OZGU AVANTAJLAR 

sehir gerillasinin dinamigi, diktatorlugun gucleriyle en siddetli carpismalari yapmasinda yatmaktadir. Bu 
catismalarda gorillerin ustunlugu vardir. sehir gerillasinin gucu daha zayiftir. Ne var ki, sehir gerillasi, zayifligina ragmen, 
daima saldirgan durumdadir. Diktanin zorba kuvvetleri, saldirya cevap vermek ve sehir gerillasi cikista kendisine ozgu 
avantajlari olmasi nedeniyle, bu avantajlardan yararlanarak karsi saldirida hicbir zaman yenik dusmez.  

cikistaki bu avantajlar.  

1) Dusmani daima surprizlerle karsi karsiya birakip saskina dondurmek.  

2) uzerinde savastigi alani dusmandan daha iyi bilmek.  

3) Baski guclerine gore daha buyuk bir hareketlilige ve surate sahip olmak  

4) Dusmaninkine gore daha mukemmel istihbarat saglamak.  

5) sehir gerillasinin durumu devamli kontrol edebilmesi, yonlendirebilmesi, butun mensuplarina cesaret veren bir 
kararliga sahip olmasi, buna karsilik dusmanin daimi bir tereddut ve saskinlik icinde bulunmasi.  

SUPRIZ 

Dusmana  gore  daha  zayif  ve  silahlari  yetersiz  olan  sehir  gerillasi,  surprizlerde  yararlanir.  Dusmanin  sehir 
gerillasi  tarafindan  yaratilan  surprizleri  onlemesi  mumkun  olmadigindan,  saskinlik  icinde  bocalamasi  ve  daima  yenik 
dusmesi mukadderdir. Brezilya'da sehir savasi patlak verdigi zaman, tecrubeler gostermistir ki, sehir gerillasi harekatinin 
basarisinin temeli, surprizdir. Surpriz teknikleri de dort ana ogeden ibarettir.  
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1) Biz saldiracagimiz dusmanin durumunu, gerek istihbaratla, gerekse gozlemlerle cok iyi birilirz. Dusmanin ise 
saldiriya .ugrayacagini onceden haber almasi ve saldiri yapanlarin kimler olacagini bilmesi imkansizdir.  

2) Bir saldiracagimiz dusmanin gucunu biliriz, fakat dusmanin bizim gucumuzu bilmesi mumkun degildir.  

3) Surpriz saldirisinda biz kuvvetlerimizi hesapli sekilde kullanabiliriz. Dusman ise ayni seyi yapamaz, olaylarin 
seyrine kapilir.  

4)  Biz  saldirimizin  yerini,  saatini,  ne  kadar  surecegini  ve  neyi  amacladigini  kesinlikle  biliriz.  Dusman  ise  ne 
yapacagini asla onceden bilemez.  

ALANININ TANINMASI 

sehir  gerillasinin  en  iyi  muttefiki  eylem  alanidir,  cunku  orayi  avucunun  ici  gibi  bilir.  sehir  gerillasi  eger  alanin 
kendisinden  yana  olmasini istiyorsa,  onun  engebelerini,  yuksek  ve  alcak  yerlerini,  donemecleri  gizli  gecitlerini,  metruk 
yerlerini, agacliklarini cok iyi bilmeli, silahli hareketlerde, kacma, ricat, gizlenme durumlarinda alandan azami 
faldalanmayi saglamalidir. cikmaz  sokaklar, dar  gecitler,  bogazlar,  tamir  halindeki  yollar,  polis kontrol  noktalari,  askeri 
bolgeler, trafige kapatilmis caddeler, tunel giris ve cikislari dusmanin kapatabilecegi yerler, kopruler, polisler tarafindan 
kontrol edilen koseler, trafik lambalari, isaretler... Butun bunlar herhangi bir hata yapmamak icin adamakilli etud edilmeli 
ve  bilinmelidir.  Bizim  baslica  problemimiz  gerillanin  gectigi  yerleri  cok  iyi  tanimasi,  nerede  ve  nasil  gizlenebilecegini 
bilmesi,  dusmani  hic  tanimadigi  bir  alanda  saskina  dondurebilmesidir.  Bulvarlari,  caddeleri,  gecitleri,  giris  ve  cikislari, 
sehir meydanlarinin butun koselerini, patikalari, yeralti pasajlarini, kanallari, parklari, yapim halindeki binalari iyi taniyorsa, 
sehir gerillasi diktanin kuvvetlerini perisan edebilir, hatta onlari kurdugu tuzaga bile dusurebilir. gerilla alani iyi taniyorsa, 
orayi kosarak, bisikletle, otomobibe, jeep ya da kamyonla asabilir ve asla kapana kisilmaz. Az mevcutlu kucuk gruplar 
halindeyseler, eylemden sonra, daha once tesbit edilmis bir yere kolaylikla toplanabilirler. sehir gerillasinin cok iyi tanidigi 
bir alanda, hic gormedikleri bir kimseyi yakalamak, yakalamayacaklari bir kimseye baski yapmak, asla ele 
geciremeyecekleri  bir  kimseye  yaklasmak  goriller  icin  imkansizdir.  Tecrubelerimiz  gosteriyor  ki,  ideal  sehir  gerillasi, 
caddeleriyle,  kenar  mahalleriyle,  trafik  problemleriyle  cok  iyi  tanidigi  kendi  sehrinde  eylem  yapan  gerilladir.  Disaridan 
gelen bir gerilla hicbir yerini tanimadigi sehirde eger ciddi eylemlere girismeye kalkisirsa, cok gecmeden yakayi ele verir. 
Ciddi yanlisliklardan kacinmak icin bir gerillanin eylem yapacagi sehri onceden cok iyi tanimasi zorunludur.  

HAREKETLILIK VE SURAT 

Gorillerin eline dusmeyecek bicimde bir hareketlilik ve surate ulasabilmek icin sehir gerillasi.  

a) Motorize olmalidir.  

b) Alani iyi tanimalidir.  

c) Dusmanin haberlesme ve ulasim araclarini sabote etmeli,hic degilse islemesini engellemelidir.  

d) Hafif silahli olmalidir.  

Birkac  dakika  surecek  olan  eylemleri  kotardiktan  sonraki  kacis  sirasinda  sehir  gerillasi  motorlu  araclarla 
mumkun  oldugunca  suratli  hareket  etmelidir.  sehir  gerillasi  yollari  en  kucuk  ayrintisina  kadar  bilmeli,  ornegin,  cikmaz 
sokaklara  sapmak,  trafigin  kesilmesine  sebep  olan  tren  gecis  saatlerine  rastlamamak,  trafik  kesmekesine  dalmamak, 
trafik isaretleri yuzunden kapana kisilip kalmamak icin cok dikkatli olmalidir. Dusman, sehir gerillasinin hangi yollardan 
kacacagini kesinlikle bilememelidir. Araziyi cok iyi taniyan sehir gerillasi hizla kacarken polisin onu takip edip yakalamasi 
imkansizdir.  sehir  gerillasi,  eylemlerini  dikta  kuvvetlerinin  lojistik  merkezlerinden  uzakta  yapmaya  da  bilhassa  dikkat 
etmelidir. sehir gerillasi, dusmanin haberlesme sistemini de aksatmak zorundadir. ilk hedef ise, en onemli haberlesme 
araci  olan  telefondur.  Baski  gucleri,  cok  modern  ulasim  araclarina  sahiptir.  Bu  yuzden  buyuk  sehirlerin  en  sikisik 
merkezlerinden gecerken buyuk olcude zaman kaybeder. Bu durum, suphesiz, dusman icin buyuk dezavantajdir. Ne var 
ki, sehir gerillasi, asagidaki yollari izleyerek, kendisi lehine olan bu ulasim avantajini daha da artirmalidir.  

1)  Dusman  arabasiyla baska bir  arabayi  carpistirarak trafigi  adamakilli  cikmaza  sokmak. Ancak  bu durumda, 
mutlaka sahte plakali arabalar kullanilmali, asla ipicu verilmemelidir.  

2) Devrilmis agac kutukleri, kayalar, cukurlar, sahte trafik isaretleriyle yollari trafige kapatmak.  

3)  Dusman  arabalarinin  gececegi  yollara  mayinlar  yerlestirmek,  benzin  ya  da  molotof  kokteylileriyle  dusman 
arabalarini yakmak.  

4) Makineli tufek ya da baska silahlarla dusman araclarinin motorlarini ya da lastiklerine ates ederek 
hareketlerini imkansiz hale getirmek.  

Fasist  diktanin  usaklari,  her  zamanki  kendini  begenmislikleriyle  tepeden  tirnaga  kadar  silahlanmis  olarak 
karsimiza  cikarlar.  sehir  gerillasi,  agir  silahli  dusman  kuvvetlerine,  kolayca  tasinabilen  hafif  silahlarla  karsilik  vermek 
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zorundadir. Ayrica, dusmanin atesine, hedef olmadan kacmasini da bilmelidir. sehir gerillasinin gorevi saldirmak ve ricat 
etmektir.  Eger  agir  silahlarla  ve  bu  silahlarin  gerektirdigi  fazla  miktarda  cephane  ile  donanarak  catismaya  girmeye 
kalkisirsak,  en  buyuk  ozelligimizi,  hareketliligimizi  kaybedecegimiz  gibi,  agir  bir  yenilgiyi  de  kacinilmaz  hale  getirmis 
oluruz.  Eger  dusman  bize  suvarileriyle  saldiriyorsa,  altimizda  motorlu  arac  bulundugu  surece  endise  edecek  bir  sey 
yoktur, cunku atin motorlu araca yetismesi mumkun de degildir. Aynca, motorlu aracta bulundugumuz sirada, ata binmis 
dusman mukemmel bir  hedef  teskil  eder,  makineli  tufek,  rovelver,  molotof kokteyli  ya  da  elbombasiyla derhal  elimine 
edilebilir.  Buna karsilik dusman helikopteri sehir gerillasi icin en buyuk dezavantajdir. Zira at otomobile gore ne kadar 
yavassa, helikopter de otomobile gore o kadar hizlidir. Saatte 200 kilometre hizla seyredebilen helikopterdeki polisler, 
topluluklara ve araclara tepeden inme ates acabilecegi gibi, gerillalari yakalamak uzere her hangi  bir yere de kolaylikla 
inebilir. Ne var ki, alcaktan uctugu sirada, helikopterler de, gerillalarin ateslerine mukemmel bir hedef teskil ederler.  

ENFORMASYON 

Baski kuvvetlerinin sehir gerillalarini tesbit ve imha edebilmesi ihtimali, diktatorluge karsi dusmanligin artmasi ve 
bu  dusmanligi  halk  arasinda  yayginlasmasiyla  ters  orantili  olarak  azalir.  Bu  dusmanligi,  muhalefetin  artmasi,  baski 
kuvvetlerinin  kararlarini, zamaninda ogrenmek, buna karsilik  sehir gerillasinin eylemlerini daha gizli yurutebilmek 
bakimindan cok onemlidir. Dusman, kasten yanlis bilgi verilmek suretiyle buyuk kayiplara ugratilabilir. sehir gerillasinin 
enformasyon  kaynaklari,  potansiyel  olarak  dusmaninkine  gore  cok  daha  mukemmeldir.  Goriller  daima  halkin  gozlemi 
altindadir.  Oysa  halk  icinden  sehir  gerillasina  kimlerin  enformasyon  sagladini  ogrenmek  dusman  icin  cogu  zaman 
mumkun degildir. Giristikleri zulum ve yaptiklari adaletsizlikler nedeniyle halkta buyuk nefret uyandiran ajanlarin faaliyeti 
hakkinda halktan bilgi saglamak son derece kolaydir. Halk desteginin kucuk bir bolumunu teskil eden enformasyon sehir 
gerillasinin  elinde  olaganustu  bir  kuvvettir.  Mukemmel  organize  edilmis  bir  istihbarat  servisi  yaratmamiz  zorunludur. 
Dusmanin  hareket  planlari,  nerede  bulundugu  nereye  ve  nasil  hareket  ettigi,  bankalarin  kasa  mevcudu,  haberlesme 
araclari  ve  dusmanin  gizli  hareketi  mutlaka  sehir  gerillasi  tarafindan  ogrenilmelidir.  sehir  gerillasina  dogru  istihbarat 
gelmesi  diktatorluk  uzerinde  onemli  bir  ustunluk  saglar.  Unutmamaliyiz  ki,  dusman  da, bizim  ne  sekilde  hareket 
edecegimizi ogrenmek ve bu bilgiler sayesinde icabimiza bakma icin cirpinmaktadir. Bu yuzden daima ihanete 
ugramamiz  soz  konusudur,  dusman  aramizdan  bize  ihanet  edebilecek  odlekler  bulabilir,  ya  da  orgutumuzun  icine 
ajanlarini  sokabilir.  Dusmanin  bu  taktigine  karsi  sehir  gerillasinin  teknigi  hainleri,  ajanlari,  provakatorleri  kamuoyuna 
ismiyle  cismiyle  aciklamaktir.  Zulum,  yolsuzluk  ve  kokusmusluk  icinde  bulunari  diktatorluge  karsi  nefret  gun  gectikce 
artarken kitleler arasinda sehir gerillasinin kavgasina karsi sempati guclendigi icin, ajanlar, hainler ve diktanin usaklari 
derhal  "halk  dusmani”  durumuna  dusmekte,  sehir  gerillasinin  isimlerini  acikladigi  bu  "halk  dusmanlari”na  hak  ettikleri 
cezayi dogrudan dogruya halk vermektedir. sehir gerillasi, dikta hesabina ajanlik yaptigi sabit olan kimseyi fiziki olarak da 
tasfiye  etmekten  asla  cekinmemelidir.  Halk  tarafindan  da  tasvip  edilen  bu  dogru  yontem,  icimize  sizma  ya  da  dikta 
hesabina casusluk yapma ihtimalini buyuk olcude azaltacaktir. Ajanlara ve ispiyonculara karsi mucadelede tam bir basari 
saglamak  icin,  ise,  mutlaka  bir  karsi,  haberalma  ya  da  karsi  casusluk  sebekesi  kurulmaladir.  Kaldi  ki,  enformasyon 
faaliyeti, sadece dusmanin hareketlerini ogrenmek ya da icimize ajanlar sizmasini onlemekten ibaret degildir, cok daha 
genistir.  En  kucuk  ayrintilara  kadar  bilgi  saglayacak  bir  haberalma  faaliyeti  sehir  gerillasi  icin  son  derece  gereklidir. 
Esasen  zamanla  sehir  gerillasina  istihbarat  saglamak,  halkin  gunluk  yasantisinin  bir  parcasi  haline  gelecektir.  Halkin 
icinde yasayan ve halkin bagrinda eylemde bulunan sehir gerillasi,  tum konusmalara ve insan iliskilerine dikkat etmeli, 
kendisini  gizlemesini  ogrenmelidir.  Halkin  calistigi,  yasadigi  yerlerde,  ozellikle  para,  is  gibi  konularda,  halkin  politik 
dusunceleri hakkinda, binalarin, diktanin emrindeki dairelerin, burolarin, hareket merkezlerinin dis ve ic yapisi hakkinda 
surekli  bilgi  toplamak  mumkundur.  Eylem  alaninda  yapilacak gozlem, sorusturma  ve  kesifler, en mukemmel  istihbarat 
kaynaklaridir.  sehir  gerillasi,  devrimci  temkinligi  olmadan  hicbir  yere  gozu  kapali  dalmamalidir.  Her  an  basina  bir  sey 
gelebilecekmis gibi dikkatli olmalidir. Gozlerini ve kulaklarini acmali, gerekli her seyi hafizasina kaydetmelidir. Gazeteleri 
ozel bir dikkatle okumali, haberleri, istatistikleri, yararli gordugu bilgileri not etmelidir. Elde ettigi bilgleri diger gerillalara da 
duyurmali, onlardan da bilgi almalidir. Istihbarat konusundaki basari, sehir gerillasina mutlak bir ustunluk saglayacaktir.  

KARARLILIK 

sehir gerillasi icin surpriz, surat, alan bilgisi ve enformasyon da yeterli degildir. sehir gerillasi, her duruma hakim 
olabilmek ve butun avantajlarini kullanarak en dogru kararlari verebilmek durumunda olmalidir. Herhangi bir hareket, ne 
kadar mukemmel planlanmis olursa olsun, eger uygulayacak olan gerilla kararsiz, cekingen ve mutereddit ise, basariya 
ulasamaz.  Bir hareket cok basarili baslamis olsa bile, eger icra sirasinda gerilla duruma hakim olamiyor ve kesin kararlar 
verme yetenegi gosteremiyorsa, sonuc hezimet olur. Duruma hakim olma ve kesin karar verme yetenegi yoksa, o zaman 
saskinlik ve teror egilimi belirir, ki bu gibi kararsiz tutumlar dusmanin isine yarar. Ister basit ister karisik olsun, ister kolay 
ister  zor  olsun,  herhangi  bir  eylemin  basarisi,  tamamen  inancli  kisilerin  varligina  baglidir.  Hemen  belirtelim  ki,  hicbir 
eylem,  hicbir  hareket  o  kadar  basit  ve  kolay  degildir.  Zira  her  bir  eylemin  basariya  ulasmasi,  her  seyden  once  insan 
unsuruna baglidir. Eylemde onderlik edebilecek ve yerinde kararlar verebilecek adamin secilmesi birinci problemdir. Bu 
bakimdan  eyleme  katilacak  gerilla  adaylarinin,  hazirlik  asamasinda  siki  kontrol  ve  denetimden  gecirilmesi  lazimdir. 
Bulusmalara  gec  gelenler,  kisileri  birbirine  karistiranlar,  unutkan  olanlar,  bir  isin  en  basit  kismini  dahi  yapamayanlar, 
kararsizligi  sabit  olanlar,  ileride  topyekun  basarisizliga  ugramamak  icin,  derhal  sehir  gerillasindan  uzaklastirilmalidir. 
Kararli olmak, herhangi bir plani, inancla, cesaretle, saglamlikla uygulamaya sokabilmektedir. Zamaninda feda edilmeyen 
kararsiz bir kisi, bir gun butun bir grubun yokolmasina sebep olabilir.  
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SEHIR GERILLASI EYLEMLERININ HEDEFLERI 

Brezilya'da sehir gerillasinin "saldiri” esasina dayanan eylemlerinin amaclari sunlardir.  

a)  Brezilya  diktasinin  ve  Kuzey  Amerikan  egemenliginin  dayandigi  Rio-Sao  Paulo-Belo  Horizonte  ucgenini, 
ulkede  butun  kudreti  elinde  tutan  buyuk  sanayi  maliye-ekonomi-politika-kultur-  ordu-subay  kompleksinin  dayandigi  bu 
ucgeni sarsmak.  

b)  Diktatorlugunun  mahali  emniyet  ve  muhafaza  sistemini  zaafa  ugratmak,  devamli  saldirilarimiz  kacisinda 
diktanin  guclerini  daima  savunma  durumunda  birakmak  boylece  dusmani  hareketsiz  bir  durumda  kalmaya  mahkum 
etmek, nereden, nasil ve ne zaman gelecegini bilmedigi saldirilarla dusmanin stratejik sinir merkezlerini tahrip etmek.  

c) Diktanin kuvvetlerini dagitmak icin, kendi basina hareket edebilen ayri ayri gruplarla bircok noktadan saldiriya 
gecmek. duzenli bir kuvvetle karsi cikilip diktaya baski mekanizmasini ve kuvvetlerini belli noktada yogunlastirma firsati 
verebilecegine, butun ulke capinda mucadeleye girmesi zorunlu kilinmalidir.  

d) Rejimden hosnut olmayan herkese, bizim gibi hareket etmeleri icin, savascilik, kararlilik, saglamlik, inanmislik 
ve  dayaniklilik  ornekleri  vermek  zorundayiz.  Boyle  hareket  edildiginde  diktatorluk,  bankalari,  sanayii  silah  depolarini, 
kislalari, hapishaneleri, resmi binalari, radyo ve televizyon istasyonlarini, Kuzey Amerika sirketini, gaz depolarini, petrol 
rafinerilerini, elcilikleri gida ambarlarini, limanlari, hava alanlarini, hastaneleri, gemileri, ucaklari, gorilleri ve rejimin diger 
kisilerinin evlerini zulum merkezlerini ve karakollarini v.b. korumak zorunda kalacaktir.  

e)  Izlenmesi  mumkun  olmayan  bitmez  tukenmez  eylemlere  giriserek  karisikliklari  sistemli  sekilde  artirmak, 
boylelikle diktayi, kirlarda baski kuramayacak ve birliklerinin buyuk kismini sehirlerde tutmak zorunda kalacak bir duruma 
dusurmek.  

f) Diktanin guclerini alisik olduklari yasamin konfor ve rahatligini terke mecbur etmek, kendilerini surekli alarmda 
ve sinirleri gergin bir halde tutmak, ya da hic bir sonuca goturmeyen yanlis izler uzerine cekmek.  

g)  Acik  maharebeden  ve  kesin  sonuclu  catismalardan  kacinmak,  cok  seri  yapilan  ve  cok  kisa  suren  yildirim 
hucumlanyla yetinmek.  

h) Kir gerillasinin eyleme girismesine ve daha sonra da ulusal kurulusun devrimci ordusunun kurulmasina ortam 
hazirlayabilmesi icin sehir gerillasina cok genis bir hareket ve eyl'em serbestligi saglamak.  

SEHIR GERILLASININ EYLEM BICIMLERI 

Yukaridaki amaclara ulasabilmek icin sehir gerillasi, mumkun oldugu kadar degisik eylem bicimlerine basvurmak 
zorundadir. Bu eylemlerden bazilari basit, bazilari daha karmasiktir. Yeni bir gerilla basitten karmasiga giden bir sirayi 
izlemelidir. Bir isi yuklenmeden once o isi yerine getirmek uzere kullanacagi kisileri ve yontemleri dusunmelidir.  Teknik 
hazirliklari  olmayan  kisilerle  isbirligine  gidilmemelidir.  Bu  hususlar  goz  onune  alindiktan  sonra  bu  eylem  bicimlerine 
basvurulablir.  

1) Saldiri,  

2) Bir yerin basilmasi,  

3) Bir yerin isgali,  

4) Pusu kurma,  

5) Sokak taktikleri,  

6) Grev ya da boykot eylemleri,  

7) Silah, cephane ve patlayici madde depolarinin bosaltilmasi,  

8) Mahkumlarin kurtarilmasi,  

9) Idamlar,  

10) Adam kacirmalar,  

11) Sabotajlar,  

12) Silahli propaganda,  
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13) Sinir savasi.  

SALDIRILAR 

Soygun  yapmak,  mahkumlari  serbest  biraktirmak,  patlayici  madde,  makineli  tufek  ve  diger  cecit  silah  ve 
cephane ele gecirmek  icin  duzenlenen  silahli  hucumlardir.  Gece  de,  gunduz  de  yapilabilir.  Gunduz  saldirilari, ornegin 
bankaya para tasiyan bir posta arabasi sadece gunduz saatlerinde faaliyette bulundugu icin, gerekli olabilir. Ancak gece 
saldirilari genellikle daha  elverislidir, zira hem surpriz etkisi daha fazladir, hem de saldiriya katilanlarin teshis edilmesi 
gunduz oldugu kadar kolay degildir. sehir gerillasi, kendisini, gece ya da gunduz, her sart altinda saldirida bulunacakmis 
gibi hazirlanmalidir.  

Saldirilarin en isabetli hedefleri sunlardir:  

a) Kredi kurumlari,  

b) Ticari ve sinai tesbbusler, ozellikle silah ve muhimmat imal eden yerler,  

c) Dikta kuvvetlerinin askeri tesisleri,  

d) Karakollar,  

e) Hapishaneler,  

f) Resmi binalar,  

g) Kitle haberlesme araclari,  

h) Kuzey Amerikalilar'a ait firmalar ve mulkler  

i) Diktaya ait otomobiller, kamyonlar, zirhli araclar, para nakleden vasitalar, trenler, gemiler ve ucaklar.  

Kurumlara  yapilan  saldirilarin ana  niteligi,  hemen  hemen  hepsinde  aynidir.  Zira  hepsinde  de  binalar  sabit  bir 
hedef  teskil  ederler.  Ancak,  binalara  saldiri  seklindeki  gerilla  eylemleri,  binanin  bankalara,  ticarethanelere, sanayi 
tesislerine,  karakollara,  hapishanelere,  radyo  istasyonlarina,  emperyalist  firmalarin  depolarina  ait  olmasina  gore,  bazi 
degisiklikler  gosterir.  Para  kamyonlarina,  zirhli  otomobillere,  trenlere,  gemilere  ve  ucaklara  yapilan  saldirilar  da,  hepsi 
hareketli  hedeflere  yoneltildikleri  icin,  ana  nitelik  itibariyle  hareket  ya  da  bekleyis  halinde  olmalarina  gore,  elbette 
degisiklikler  gosterir.  Zirhli  arabalar,  mayin  gibi  patlayici  maddelerden  zarar  gormezler.  Bunlara  kasi  saldirlar,  ancak 
yollari  tikamak,  tuzaklar  kurmak,  diger  vasitalara  carpistirmak,  molotof  kokteyli  kullanmak,  agir  silaharla  ates  etmek 
suretiyle  basariya  ulastirilabilir.  Agir  kara  tasitlari,  alanda  bekleyen  usaklar,  demir  atmis  gemiler  de  sehir  gerillasi 
tarafindan  ele  gecirilebilir,  personel  ya  da  murettebati  kolaylikla  altedilebilir.  Ucus  halindeki  ucaklarin  rotasi  bir  gerilla 
tarafindan  kolaylikla  degistirilebilir  ve  baska  yerlere  goturulebilir.  Hareket  halindeki  gemiler  ve  trenler  ise,  silah  ve 
cephane  ele  gecirmek  ya  da  dusman  birliklerinin  yer  degistirmesini  onlemek  uzere  gerillalar  tarafindan  saldirilip  ele 
gecirilebilir.  

EN POPULER MODEL : BANKA SOYGUNLARI 

En  populer  saldiri  sekli,  banka  soygunlaridir,  Brezilya'da  sehir  gerillasi,  bankalara  saldiri  seklindeki  gerilla 
eylemleriyle  baslamistir.  Bugun  bu  saldiri  bicimi  cok  yaygin  sekilde  uygulanmakta,  bir  gerilla  icin  devrimci  savas 
tekniklerini  ogrenmekte  ilk  egitim  teskil  etmektedir.  Bugun  banka  soyma  tekniginde  bircok  yenilikler  yapilmistir  ki  bu 
yenilikler paralarin gasbedilmesi, kacis ve eyleme katilanlarin teshis edilememesi bakimindan bircok garantiler 
saglamamaktadir.  Bu  yenilikler  arasinda,  takip  edilmeyi  onlemek  icin  otomobillerin  lastiklerine  ates  etmek,  banka 
personelini  helalara  ve  banyolara  kilitlemek, ya  da  yere  oturtmak, banka  muhafizlarini  hareketsiz  hale  getirerek 
silahlarina el koymak, veznedan kasayi acmaya zorlamak, dusmana izini kaybettirmek icin kiyafet degistirmek de vardir. 
Amerika'dan  gelme  alarm  tertibati  ya  da  elektronik  araclar,  soygunun  politik  amacli  olmasi  ve  sehir  gerillasinin  savas 
teknigini cok iyi bilmesi karsisinda etkisiz kalmaktadir. Bu gibi koruyucu teknikler artirildikca, sehir gerillasi da taktiklerine 
degisiklikler yapmakta, ates gucunu her gecen gun biraz daha artirmakta, soygunu tam basariya ulastirmak icin en kucuk 
detayi dahi hesaplamaktadir. Bankalara saldirilar, tipik bir elkoyma bicimidir. Ancak bu tur saldirilarda iki turlu rekabetle 
karsi karsiyadirlar.  

a) Meslegi haydutluk olanlarin rekabeti  

b) Sag kanat karsi-devrimcilerin rekabeti.  

Bu rekabet karisikliklara sebep olmakta, halkin tereddute dusmesine yolacmaktadir. Bu karisikligi onlemek icin 
sehir gerillasi iki yonteme basvurmak zorundadir.  
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1) Meslekten haydutlarin teknigini kullanmaktan kacinacaktir. Haydutlar gibi yerli yetersiz siddete 
basvurmayacak, bankada o sirada bulunan musterilerin ve calisanlarin sahsi paralarina ve esyasina dokunmayacaktir.  

2) Banka soygununu sehir gerillasi bir propaganda araci olarak kullanabilmelidir. Soygun yapilir yapilmaz, derhal 
brosur, el ilani gibi araclarla sehir gerillasinin emperyalizmi, egemen siniflari ve diktayi soymasinin amaclari ve ilkeleri 
halka acik secik anlatilmalidir.  

BASKINLAR 

Baskinlar, kenar mahallelerde, hatta sehrin merkezinde bulunan kucuk birliklere, karakollara, hastanelere karsi, 
sehir gerillasi tarafindan, dusmani rahatsiz etmek, silahlara elkoymak, dusmani cezalandirip gozunu korkutmak, 
misilleme  yapmak,  yarali  esirleri,  tutuklu  bulunanlari  kurtarmak  amaciyla  yapilan  hizli  saldirilardir.  Baskinlar,  ayni 
zamanda, Kuzey Amerika firmalarina ait araclari tahrip etmek uzere garajlara da yapilabilir. Baskinlar uzak mahallelerde 
ya da sehrin guzergahinda yapildigi taktirde, cok miktarda dusman kuvvetini takip icin sehir disina cikmaya mecbur etmek 
suretiyle sehirde zaafa ugratmak bakimindan da yararli olabilir. Esasen ne kadar kuvvet sevkedilirse edilsin, gerillalarin 
yakalanmasi  da  mumkun  degildir.  Diktanin  emrindeki  binalara,  burolara,  arsivlere,  baskin  yapildigi  zaman  gerillalar, 
diktanin  kepazeliklerini  ortaya  koyacaklar  dokumanlari  ve  ozellikle  Kuzey  Amerikalilarla  cevrilen  kirli  isleri  kanitlayan 
belgeleri ele gecirmeye dikkat etmelidirler. Baskilarin en etkili olanlari, gece yapilanlaridir  

BIR YERIN ISGALI 

Gerceklestirmek uzere belli bir sure bir yere hucum edebilir, orayi isgal edip icine yerlesebilir ve dusmana karsi 
koyulabilir. Okul, fabrika ya da radyo istasyonu isgalleri cok buyuk yanki yarattiklari icin ozel onem tasirlar. Ama adam ve 
malzeme  yitirme  tehlikesi  buyuk  oldugundan,  kacis  planinin  cok  iyi  hazirlanmasi  gereklidir.  En  iyisi  de,  propaganda 
amaciyla yapilan isgallerin uzun surdurulmemesi, en seri sekilde tamamlanmasidir.  

PUSULAR 

Pusular,  surpriz  seklinde  gerceklestirilen  hucumlardir.  Yanlis  bir  isaret  vererek  dusmani  pusuya  dusurmek 
suretiyle  silahlari  ele  gecirebilir.  Eger  yasamasi  gerilla  icin  tehlikeyse  dusmani  vucudu  ortadan  kaldirilabilir.  Yolcu 
trenlerinin pusu kurularak durdurulmasi propaganda amaci gudecegi gibi, eger trenle dusman kuvvetleri naklediliyorsa, 
bu  kuvvetler  yokedelirek  silahlarina  el  konulabilir.  sehir  gerillasinda  ozel  suikastci  olarak  yetistirilenler,  pusu  icin  en 
mukemmel savascilardir.'Bunlar alanin ozelliklerine cok iyi uyabilecekleri gibi, binalarin, insa halindeki yapilarin damlarina 
gizlenerek pusu kurabilirler. Secilen canli hedefi pencerelerden ya da karanlik oyuklardan ates ederek temizleyebilirler. 
Pusular, dusmani korku ve guvensizlik icinde perisan eder, sinir kontrolu diye bir sey birakmaz.  

SOKAK TAKTIKLERI 

Sokak  taktiklerinin  amaci,  gerillalarin  sokakta  kendileriyle  carpisan  dusmana  kitlelerin  de  karsi  cikmasini 
saglamaktir.  1968  yilindaki  Brezilya  ogrenci  hareketlerinde  dusmana  karsi  mukemmel  sokak  taktikleri  uygulanmistir. 
Caddelerde  trafigi  aksatacak  sekilde  yuruyusler  duzenlenmis,  karsilarina  dikilen  dikta  kuvvetlerine  sapantaslariyla 
meydan okunmustur. Diger sokak taktikleri. barikatlar kurmak, kaldirim taslarini sokerek silah olarak kullanmak, 
apartimanlarin ve ishanlarinin damlarindan dusmanin uzerine siseler, tuglalar v.b. cesitli seyler atmak, kacmak icin ve 
yeni  surpriz  saldirilar  duzenlemek  uzere  insa  halindeki  yapilardan  yararlanmak...  Dusmanin  taktiklerine  nasil  karsilik 
verilecegini bilmek de cok onemlidir.  Migfer takinmis, kalkan ve zirh kusanmis kuvvetler uzerimize gelirse, derhal ikiye 
ayrilmaliyiz. Bir grup dusmana onden, diger grup arkadan saldirmalidir. Bir grup saldiriya gecerken diger grup mutluka 
geri  cekilmelidir.  Aksi  halde  her  iki  grubun  dusmana  attigi  taslar,  birbirlerine  isabet  edip  kendi  kendilerini  kirmalarina 
sebep  olabilir.  Dusman  aginin  nasil parcalanacagini  bilmek  de  cok  onemlidir.  Eger  dusman  kuvvetleri  kitlenin  arasina 
girip  eylemcileri  tutuklamaga  kalkisirsa,  daha  kalabalik  bir  sehir  gerillasi  grubu  derhal  dusman  grubunun  cevresini 
sarmali, bir  yandan  silahlarini  alip  doverken,  bir  yandan  da  yakalanmak  istenen  eylemcinin  kacmasini saglamalidirlar. 
sehir  gerillasinin  bu  tip  eylemlerine,  "Ag  icinde  ag”  denilir.  Eger  dusman  agi  bir  okul  binasinda,  bir  fabirakda  ya  da 
kalabalagin  bulundugu  herhangi  bir  yerde  kurulursa,  sehir  gerillasi  tabii  ki  keklik  gibi  avlanmayacaktir.  Dusman,  agini 
kurabilmek  icin,  otomobillerle gelerek stratejik noktalari  tutmak  zorundadir.  Bu bakimdan  sehir gerillasi,  boyle  bir  yere 
girmeden once, dusmanin daha sonradan tutmasi mumkun olan stratejik cikis noktalarini tutmali, agir parcalama yollarini 
ve dusman arabalarinin gecmek zorunda kalacagi noktalari cok iyi saptamalidir. Kacis halinde gectikleri yollara mayin 
dosenmeli ve bir sehir gerillasi grubu, bir propaganda eylemini dusman kuvvetler kayba ugratilmalidir. Agi parcalamanin 
en kestirme caresi, dusmanin bilmedigi yollardan kacmaktir. Eger bir kacis plani hazirlamak imkani yoksa, sehir gerillasi 
toplanti duzenlemeye yeltenmemelidir. Sokak taktikleri yeni bir sehir gerillasi tipi yaratmistir. Kitle gosterilerinde yeralan 
sehir gerillasi. sehir gerillasinin gostericileri, saflara karisir, kitle yuruyuslerinde yeralir, gosterilen yon verir. sehir gerillasi, 
gostericilere  saldirmak  isteyenlere  ates  acar,  arabalarini  yakar  dikkati  cekmemek  icin  uydurma  plakali  arabalar  icinde 
yuruyusu izleyen dikta ajanlarini, provokatorleri ele gecirir, silahlarina elkoyar, eger halka zulmetmekle iskence yapmakla 
taninmis bir kimse ise cezalandirir. sehir gerillasi, gerektiginde, gosteriye katilan gruplara kacis yollarini da gosterir. Mayin 
doser, molotof kokteyleri atar, pusu hazirlar, patlayici maddeleri infilak ettirir. sehir gerillasi gostericileri, "ag icinde ag” 
taktigini de uygulayabilmelidir. Dusman tasitlarini cembere aldirabilmeli silahtan tecrit edebilmelidir. Bu gibi durumlarda 
suikastciler de, stratejik noktalara gizlenerek tufek ya da makineli tufekle, hallk dusmanlarini kolaylikla temizleyebilir.  
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GREVLER VE BOYKOTLAR 

Grev, sehir gerillasi tarafindan isyerlerinde dusmana zarar vermek icin  calismayi durdurmak uzere uygulanan 
basarili bir eylem seklidir. Somuruculerin ve zalimlerin en korktugu eylemlerden biri grev oldugu icindir ki, grev yapanlara 
karsi sonu hapse, iskenceye, katledilmeye kadar varan baskilar uygulanir. sehir gerillasi, grev hareketlerini, elebasilari 
asla  teshis  edilmeyecek  ve  yakalanmayacak  sekilde  organize  etmelidir.  Bir  grev,  ancak  kucuk  bir  grup  tarafindan 
gizlikapakli hazirlandigi taktirde tam basariya ulasabilir. Grev halinde, dusmanin herhangi bir saldirisini gogusleyebilmek 
icin silah, cephane, molotof kokteyli el yapisi tahrip ve saldiri araclari onceden hazirlanmis olmalidir. Boykotlar ise daha 
kisa surelidir, ancak o da dusmana ciddi zararlar verir. Ayni alanin cesitli kesimlerinde ayri ayri zamanlarda baslatilacak 
kisa sureli hareketler, etkili gerilla hareketlelidir. Grevlerde ya da kisa sureli boykot hareketlerinde tutuklanmis grevcilerle 
degistirilmek uzere rehineler almak, ozellikle dusmanin en taninmis casuslarini tikmak amaciyla, sehir gerillalari uygun 
gordukleri bir yeri de isgal edebilirler. Bu grevler, vatanseverlere uygulanan iskencelerin sorumlularini fiziki olarak tasfiye 
etmek amaciyla pusu kurmayi da mumkun kilar.  

SILAH, CEPHANE VE PATLAYICI MADDE DEPOLARININ BOSALTILMASI 

Silah  kacirma  islemleri,  oncelikle,  dikta  kuvvetlerinin  kislalarina,  gemilerine,  hastanelere  v.b.  uygulanir.  Ayni 
zamanda dikta kuvvetlerinde silah altinda bulunan sehir gerillalari da, devrimin hizmetine sunmak uzere, mumkun oldugu 
kadar  cok  modern  silah  ve  cephaneyi  en  uygun  zamanda  beraberinde  kacirmalidir.    "En  uygun  zamanlar”dan  birisi, 
gerillanin, arkadaslarina karsi carpismak uzere gorevlendirildigi zamandir, boyle bir ortamda silahlari, kullandigi araba ya 
da  ucagi  gerillaya  teslim  etmesi  cok  daha  kolay olacaktir. Bu  yontemin  avantaji,  devrimcilerin  buyuk  bir  gayret 
sarfetmeden, ustelik diktanin ulasim araclarindan yararlanarak dikta kuvvetlerinden cok miktarda  silah ve cephane ele 
gecirebilmesidir. Dikta kuvvetleri kadrosunda bulunan arkadaslar, devrimcilere yardim etmek icin her an firsat 
kollamalidirlar. Eger onlara kumanda edenler yumusaksa, burokratizme saplanmislarsa, gorevlerini tam anlamiyla yerine 
getiremiyorlarsa,  bunlari  duzeltmek  icin  hicbir  gayret  sarfetmemeli,  bu  durumdan,  bagli  bulunduklari  devrimci  orgutu 
haberdar  etmeyi  unutmamalidirlar.  Bu  arada,  yalniz  ya  da  bir  baska  arkadsiyla  birlikte,  mumkun  oldugu  kadar  cok 
malzemeyi  alarak  kacmayi  planlamalidirlar.  Eger  beraberlerinde  silah  kacirarak  firar  etmeleri  olanaksizsa,  o  zaman 
sabotaj  yapmayi  goz  onunde  bulundurmalidirlar.  Silah,  patlayici  madde  ve  cephane  depolarini  atese  vermek,  havaya 
ucurmak..  Tum  bu  davranislar  dusmani  zayiflatir,  cesaretini  bes  paralik  eder.  sehir  gerillasinin,  dusmanin  silahina 
elkoymasinin nedeni silah sahibi olabilmektir. Bu da cogu kez, siddete, hileye tuzaga basvurularak gerceklestirilebilir. Bir 
dusmanin  elindeki  silahi  almakla  yetinilmemeli,  kendisini  yakalayana  karsi  kullanabilecegi  sakli  baska  bir  silahi  olup 
olmadigini  anlamak  uzere  her  zaman  uzeri  aranmalidir.  Harekete  gecmeye  karar  vermis  vatanseverlerin  sayisi  arttigi 
olcude bir silah ele gecirme islemlerine gittikce daha fazla gereksinim duyulacaktir. Genellikle, gerilla satin aldigi veya 
caldigi silahla savasmaya baslar, sonra cesaret ve kararlilikla hareket etmesi gerekir. Tek silahin dahi gerilla icin buyuk 
guc  oldugu  unutulmamalidir...  Bankalara  hucumlar sirasinda,  banka  yetkililerinin  ve  veznedarlarin  silahlarindan  baska, 
buralari korumakla gorevli sivil muhafizlarin da silahlari sistemli bir sekilde ele gecirilmelidir. Nihayet, gorillerin 
karakollarina ve bu tur madde satiminda ihtisaslasmis magazalara ve silah fabrikalarina baskinlar yapilarak patlayicilar 
calinmalidir.  

MAHKUMLARIN KURTARILMASI 

Bazi  silahli  eylemler,  zindandaki  gerillalari  kurtarmaya  ayrilmistir.  Her  devrimci,  bir  gun  kendisi  de  senelerce 
hapishaneye  dusurecek  bir  tutuklanma  tehlikesiyle  karsilasabilir. Iceri  dustugu  icin  kavgasi  bitmis  sayilmamalidir, 
hapishane  deneyi  bir  katki  olmali  ve  hapishanede  de  her  an  kavgayi  surdurmelidir.  Kacmaya  kalkismadan  once, 
hapishaneyi  iyi  tanimalidir.  Adeta,  kentte  veya  kirda  nerede  bulunursa  bulunsun,  devrimcilerin  zekasi,  ve  ates  gucu 
karsisinda dayanabilecek hicbir hapishane yoktur. Disaridaki gerillalar da, zindanlari, hucreleri tanimaya calismalidirlar. 
cunku bilmektedirler ki, silah arkadaslarindan bircogu buralarda curumeye birakilmistir mahkumlarin kurtulusu, disaridaki 
ve icerideki gerillalarin calismasina baglidir. Mahkumlari kurtarabilmek icin girisilecek eylemler sunlardir.  

a) Islahanelerde, zindanlarda, mahkumlara ayrilmis odalarda, mahkum tasiyan gemilerde isyanlar cikartmak.  

b) Mahkumlarin bulundugu yerlere distan yapilan saldirilar.  

c) Trenlere ve mahkumlari tasiyan arabalara yapilan saldirilar.  

d) Hapishanelere baskinlar,  

e) Mahkumlari tasimakla gorevlendirilmis gorillere karsi pusu kurmak  

OLDURME 

Amerikan  casuslari,  dikta  ajanlari,  iskence  uzmanlari,  vatanseverlere  karsi  cinayet  islemekten  sorumlu  fasist 
kisiler, ispiyoncular ve provokatorler, militanlari ele verenler, diktaya bilgi toplayanlar, sehir gerillasinin eline duserlerse, 
cezalandirilmalidirlar.  Bu  oldurmeler  gizli  eylemlerdir,  mumkun  oldugunca  az  sayida  gerilla  katilmalidir  bu  islemlere. 
Genellikle, alabildigine gizli ve sogukkanli calisan, sabirli ve kimligi mechul suikastciler bu gorevi ustlenebilir.  
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ADAM KACIRMA 

Dikta ajani, Kuzey Amerikan casusu, politik bir sahsiyet veya devrimci harekete zararli ve taninmis bir dusman, 
gizli  bir  yerde  rehin  tutulmalidir.  Kacirilan  kisi,  ancak  kaciranlarin  ileri  surdugu  kosullar  saglandigi  takdirde  serbest 
birakilmalidir. Hapisteki devrimcilerin tekrar serbest birakilmasi veya diktanin zindanlarinda yapilan iskencelerin 
kaldirilmasi  gibi.  Politik  gorusleri  ile  degil  de  sanat,  spor  veya  baska  ugraslarla  tanimis  sahsiyetlerin  kacirilmasi, 
devrimciler icin elverisli bir propaganda saglayabilir. Ancak bu kacirma isine, cok ozel durumlarda ve halkin sempatiyle 
karsilamasi kosulu ile girisilmelidir. Brezilya'da oturan veya ziyarete gelen Amerikali sahsiyetlerin kacirilmasi, ulkemize 
yerlesmis Birlesik Devletler emperyalizmine karsi onemli bir protesto seklidir.  

SABOTAJ 

Sabotajlarin amaci, yok etmektir. cok az adam, bazen bir kisi, bu islemleri gerceklestirebilir. sehir gerillasi bir 
sabotaj islemine girmeyi dusundugunde, bunu once tek basina yapar, Sonra, bu hareketin halk arasina yayilmasi ve halk 
tarafindan  sabotajlar  yapilmasi  safhasi  baslar.  Iyi  bir  sabotaj  inceleme  planlama  ve  hatasiz  bir  uygulamayi  gerektirir. 
Sabotajin  en  belirgin  bicimleri  dinamitleme,  yangin  cikarma  ve  mayin  dosemedir.  Biraz  kum,  bir  damla,yakit,  kotu  bir 
yaglama,  gevsek  birakilmis  bir  vida,  kisa  devre,  bir  odun  veya  demir  parcasi  onarilmaz  felaketlere  neden  olabilir. 
Sabotajin amaci, asagida gosterilen alanlarda dusmanin can damarlarini zayiflatmak, yipratmaktir.  

a) ulke ekonomisinin ozellikle ic ve dis ticaret sebekesi, bankacilik ve maliye sektoru.  

b) Tarim ve sanayi uretim,  

c) Ulasim ve haberlesme sistemi,  

d) Dikta kuvvetlerine ait tesisler,  

e) Ulkede yeralan Kuzey Amerikan sirketleri ve mulkleri.  

Sanayi  sabote  etme  islemleri  icin  en  uygun  unsurlar  iscilerdir.  cunku,  calistiklari  fabrikalari  ve  kullandiklari 
makinalari  cok  iyi  tanirlar.  Ulasim  araclarina  karsi  girisilen  hucumlarda,  banliyo  ve  uzun  yolculuk  trenlerinde  bulunan 
yolcularin  olumune  sebep  olmaktan  sakinilmalidir.  cunku  yolculuk  edenler  halktan  insanlardir.  Zaten  herseyden  once 
ortadan  kaldirilacak olanlar,  diktaya hizmet  icin  kullanilan  ulasim servisleridir.  Bir  trenin  yakit  yuklu  vagonlarini  raydan 
cikarmak, dusmani can noktasindan vurmak demektir. Bu islemler kopru ve demiryollarinin dinamitlenmesine dek uzanir. 
Yaratilan  zararlari  onarmak  aylar  gerektirir.  Telgraf  ve  telefon  telleri  sistemli  bir  sekilde  kesilmeli  ve  haberlesme 
merkezleri ise yaramaz duruma getirilmelidir. Yakit stoklari, cephane ihtiyatlari, savas gemisi tersaneleri, dikta 
kuvvetlerine ait ulasim araclari ve kislalar duzenli olarak sabote edilmelidir.  Kuzey Amerikan sirket ve mulklerine karsi 
girisilen sabotaj eylemlerinin hacmi, yerli hedeflere karsi yapilanlarinkiyle esit, hatta ondan fazla olmalidir.  

TERORIZM 

Biz  terorizmden  bombali  suikastlara  girisimi  anliyoruz.  bu  islemlere,  patlayici  yapiminin  teknik  bilgisine  sahip 
olanlar  ile  en  sogukkanli  kisilerden  baska  kimse  katilmamalidir.  Bazen,  Gerilla  eylemlerin  icinde,  insan  hayatini  sona 
erdirme ile Kuzey Amerikalilar'in yerlesme yerleri veya bazi buyuk tarim isletmelerinin yakilmasi da yer almaktadir. Eger 
gida maddeleri stoklarinin yagmasi planlanlanirsa, bundan halkin da yararlanmasi dusunulmeli, ozellikle aclik ve hayat 
pahaliliginin  ortaligi  kavurdugu  yer  ve  zamanlarda  bu  gibi  eylemlere  girisilmelidir.  Gerilla,  her  zaman  devrimci  terore 
yararli olmalidir.  

SILAHLI PROPAGANDA 

sehir gerillalarinca  tekrar edilen  eylemler, her silahli eylem, genel  olarak silahli propaganda calismasini 
olusturur. Bugunun kitle haberlesme araclari, devrimcilerin ne yaptiklarini aciga kavusturma acisindan onemli 
propaganda  araclaridir.  Ancak  bunlarin  varligi,  militanlarin  kendi  oz  gizli  yayinlarini  orgutlemelerini,  satin  alamazlarsa 
gaspedecekleri  teksir  makinelerine sahip  olmalarini  ikincil  duzeye  indirtmez,  cunku  halk arasinda  her  zaman,  diktanin 
kotuluklerini aciga kavusturan veya ajistasyonu artiran gizli gazete, duyuru ve bildiri dagitmak gerekir. Bu yayinin varligi 
bir  cok  kisinin  davamiza  katilmasina  yararli  olur. Yaratici  yetenekteki  arkadaslar  bu  bildiri  ve  duyurulari  atmada 
kullanilacak  sapanlar  yapmalidirlar.  Banda  alinmis  devrimci  icerikli  duyurulari  radyo  istasyon  antenlerine  iletme  yollari 
aranmalidir. Duvarlara ve gecitlere sloganlar yazilmalidir. Ayrica bazi kisilere, propaganda, tehdit mektuplari, bazilarina 
da halki etkilemek uzere yaymaya calisacaklari, savasimizin anlamini aciklayan mektuplar gonderilmelidir. Hicbir zaman 
tum  vatandaslar  birlestirilemeycegi  icin  su  slogan  yayginlastirilabilir.  "Devrimciler  yararina  birsey  yapmak  istemeyen, 
devrimcilere karsi da bir sey yapmasin”  

SINIR SAVASI 

Sinir  savasi  veya  psikolojik  savas,  kitle  haberlesme  araclari  veya  "fisilti  gazetesi”nin  dolayli  veya  dogrudan 
kullanilmasina  dayanan  bir  savas  teknigidir.  Amaci  diktanin  moralini  kirmaktir.  Bu  amaca,  rejimin  casuslari  arasinda 
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uydurma,  celiskili  haberler  yayarak,  saskinlik  kusku  ve  kararsizlik  tohumlari  ekilerek  ulasilir.  Psikolojik  savasta  dikta 
zafiyete,suruklenir ve hatta haberlesme araclarina sansur koyar. Bu sansur de kendisine karsi isler, cunku onu "halk disi 
'' ilan eder. Bundan baska, fazlaca gayret sarfini gerektiren surekli nezaret etme islemine girismesini de zorunlu kilar ona 
bu savas. Sinir savasi araclari sunlardir.  

a) Telefon ya da mektupla asilsiz ihbarlar yapmak saatli bomba yerlestirildigine, onemli bir kisinin kacirilacagina, 
suikast yapilacagina dair uydurma bilgiler vererek baski guclerinin bir hic icin seferber olmasini, zaman kaybetmesini ve 
herseyden kuskulanmaya mecbur olmasini saglamak.  

b) Asilsiz hucum planlarini polise ulastirmak,  

c) Asli olmayan dedikodular yaymak,  

d)  Bazi  yoneticilerin  yolsuzluk,  hata  ve  kotuluklerini  istismar  ederek,  bizzat  kendilerinin  sansur  ettikleri  haber 
araclarinda  bu  konuda  aciklamalar  yapmaya  zorlamak.  yabanci  elcileri,  Birlesmis  Milletler  orgutunu,  papalik  sarayini, 
entemasyonal insan haklari komisyonlarini, basin ozgurlugunu savunmakla gorevli orgutleri, dikta casuslarinin isledikleri 
iskencelerden  haberdar  etmek.  dokumanlar,  kartvizitler,  mektup  ve  biletler,  polisin  gozden  kacirmayacagi  belirtilerdir. 
Adres karnesi, uzerinde telefon numarasi, isim, biyografik notlar, harita ve plan bulunan kagitlar yokedilmelidir.Bulusma 
yerleri bellekte tutulmalidir. Bu ilkelere uymayan gerilalci, fark eden ilk arkadas tarafindan uyarilmalidir. sayet hatada inat 
ediyorsa, onunla calismamalidir.  Alinacak guvenlik tedbirleri, dusmanin davranislarina gore degisebilir. Elbette bu iyi bilgi 
toplanmasi, enforrnasyon servisinin normal calismasi halinde soz konusudur. Gazeteleri ozellikle polis haberlerini dikkatli 
okumak yararli olur. Tutuklanma durumunda, gerilla, orgute zararli olabilecek, baska arkadaslarin tutuklanmasini veya 
silah ve cephane depolarinin bulunmasina sebep olabilecek hicbir ipucu vermemelidir.  

SEHIR GERILLASININ YEDI HATASI 

sehir gerilla,guvenlik ilkelerini yerine getirse de yine bazi hatalari olabilir. Mukemmel, kusursuz gerilla yoktur, bu 
hatalar dizisini aza indirgemeye zorlanmalidir. Savasacagimiz yedi hata goruyoruz.  

1.  Tecrubesizlik.  Dusmani  aptal  yerine  koyma,  yeteneklerini  kucumseme,  yapilacaklari  basit  bulma  ve  buna 
bagli olarak feci sonuclar doguracak izler birakma. Ayni tecrubesizlik gerillayi dusmanlarini oldugundan buyuk gormeye 
de goturebilir. Kendine guvenini, kararliligini cesaretini yitirebilir, yilginliga ugrayabilir.  

2. Bosbogazlik. Yaptigi silahli eylemleri dort bir tarafa yaymak.  

3. sehir savasinin buyutulmesi. sehirlerde gerilla eylemlerinin basarisindan sarhosluga kapilanlar, kir 
gerillasinin eyleme gecmesini pek dusunmeme gafletine duserler. sehir gerillasini nihai guc olarak ele alir, ve tum orgut 
gucunun  burada  yogunlasmasi  gerektiginde  karar  kilarlar.  Hangi  durumda  olursa  olsun,  yarali  bir  gerilla,  carpisma 
yerinde  terkedilmemelidir.  Ameliyat  gerektiginde  tibbi  mudahalenin  yapilacagi bir  yer  tayin  edilmelidir.  ornegin  bir 
otomobilin icine monte edilmis seyyar bir revirden yararlanilabilir. Ideal durum, orgute ozgu bir klinige sahip olmaktir, ama 
bu  oylesine  pahalidir  ki,  donatimi  ancak  gerekli  malzeme  calinarak  gerceklestirilebilir.  Resmi  hastanelerde  silahla 
doktorlar zorlanarak da yaralilar tedavi ettirilebilir. "Kan bankalari”ndan kan veya kan plazmasi satin almamiz gerektigi 
durumlarda, hicbir zaman yaralilarin ve bunlarla ugrasan kisilerin kaldiklari yerin adresini vermemek gerekir. Bu adresler, 
sadece  yaralilarin  tasinmasi  ve  bakimi  ile  ugrasanlarca  bilinmelidir.  Kanlanmis  camasirlar,  sargilar,  mendiller,  v.b.... 
tedavide kullanilmis ilac ve her turlu nesne, yaralilarin bulunduklari yerlerden mutlaka kaldirilmalidir.  

4. Mevcut olan lojistik enfrastruktur (yol kopru, v.b) dikkate almadan olcusuz eylemlere girismek.  

5. Sabirsizlik, sinirlenme ve buyuk kayiplara sebep olabilecek asiri acelecilik.  

6. ozellikle dusmanin en saldirgan ve hirsli oldugu anda gereksiz yere dusmanin uzerine gitmek.  

7. Planlama yapmadan hazirliksiz eyleme girisme.  

GERILLANIN GUVENLIGI 

sehir gerillasi devamli tevkif edilme veya ortaya cikarilma tehlikesi ile karsi karsiyadir. Baslica guvenlik tedbiri 
cok iyi gizlenmek ve gerekli koruma tedbirini almaktir. En asagilik dusmanlarimiz, saflarimiza sizmis casuslardir. Polise 
ispiyonluk yapanlara, hainlere yapildigi gibi, ele gecirilirse, olum cezasi verilmelidir. Bu sizmayi onlemenin en iyi yolu, 
giris islemlerinde gozetilecek ihtiyat ve sertliktir. Tum militanlarin birbirini tanimalarina ve herseyden haberdar olmalarina 
olanak verilmemelidir. Kimse gorevinin tamamlanmasina iliskin bilgilerden baskasini bilmeyecektir. Yuruttugumuz savas 
katidir, sinif kavgasidir ve uzlasmaz celisme halindeki siniflarin calistigi bir ortamda bu bir olum kalim sorunudur. Uyanik 
olmama yuzunden, gerilla, adresini veya ayni gizlilikle herhangi bir isareti dusmanca siniftan birine kaptirma 
ihtiyatsizliginda bulunabilir. Bu affedilir sey degildir. Gazete sayfalarina dusulen kenar notlar, unutulur.  
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IZLENMESI GEREKEN YONTEMLER 

gerilla olan bir kimse, izlenmesi gereken yontemlere buyuk onem vermek zorundadir. Haydutlar, bu noktada sik 
sik  kendilerin  basarisizliga  ugratan  ciddi  hatalara  dusmemektedirler.  Bu  yuzden  vatanseverler,  haydutlarin  yontemini 
degil de, devrimci yontemi ozenle kullanmalidirlar. Ancak bu yontem sayesinde, eylemini basariya ulastiran iyi bir gerilla 
olunabilir. Izlenmesi gereken yontemler asagidaki noktalarin goz onune alinmasi ve uygulanmasiyla saptanabilir.  

Enformasyon.  

— Toplanan haberlerin birbirine uygun olup olmadigini kontrol etmek.  

— Alanin kesfi.  

— Gidilecek yolun taninmasi ve kronometraji.  

— Planlama.  

— Motorize olma.  

— Personel secimi.  

— Atis yeteneklerinin saptanmasi.  

— Onerilen eylemin provasi.  

— Eylemin yapilmasi.  

— Gizlenme.  

— Geri cekilme.  

— Mahkumlarin serbest birakilmasi veya nakli.  

— Yaralilarin kaldirilmasi ve tasinmasi.  

YARALILARA YARDIM 

sehir gerillasinin eylemi sirasinda gerillalardan birisi bir kaza kurbani olabilir veya dusman tarafindan 
yaralanabilir. sayet “Ates grubu”nda ilk yardim bilgisi olan biri varsa, yaraliya ilk tedaviyi yapmalidir. sehir gerillasinda ilk 
yardim egitimi  cok onemlidir. Meslegi doktor, tip  ogrencisi, saglik memuru, eczaci  olan  gerillalar varsa, bunlar, 
arkadaslarina sunulmak uzere ilk yardim hakkinda kucuk bir el kitabi kaleme alabilirler. Edebilecegmiz baski cemberine 
ilk  darbeleri  vurmak  bakimindan  elverislidir.  Kir  gerillasi  ortaya  cikmadikca,  dusman,  .her  zaman  bize  agir  darbeler 
indirebilir.  

HALKIN DESTEGI 

sehir gerilasi, destegini elde etme amaciyla, eylemini, her zaman halkin cikarlari dogrultusunda surdurecektir. 
Diktanin  her  yolsuzlugunun  goruldugu  yerde,  sehir  gerillasi  buna  karsi  savastigini  gostermelidir.  Hukumetin  en  buyuk 
gereksinimlerinden  birisi  de,  cok  yuksek  vergi  toplayabilmektir.  Bu  durumda,  gerilla,  hemen  diktanin  maliye  sistemine 
saldirarak,  devrimci  siddetin  tum  agirligi  ile  isleyisini  baltalayacaktir.  Yuksek  fiyat  artislarinin  sorumlulari  olan  rejimin 
kuruluslarina  ve  yetkililerine,    Brezilyali  ve  yabanci  zengin  tuccarlara,  buyuk  mulk  sahiplerine,  hayat  pahaliligi  dusuk 
ucretler  ve  fahis  kiralar  sayesinde  astronomik  karlar  elde  eden  herkese  saldirilmalidir.  Gerillanin  halkin  yararina  ise 
karismada  gosterdigi  inatcilik  onun  destegini  elde  etmenin  en  iyi  bicimidir.  Vatandaslarin  oldukca  buyuk  bir  bolumu 
eylemi ciddiye aldigi andan itibaren zafer garantilenmistir. Dikta baskiyi artirmaktan baska bir sey yapamiyacaktir. Bu da 
vatandaslarin  hayatini  daha  da  dayanilmaz  hale  sokacaktir.  Bozulan  fokolar,  gorillerin  israrli  baskilari,  tutuklanan 
sucsuzlar,  kapatilan  haberlesme  yollari...  Dikta  teroru  tahtina  kurulacak,  siyasi  caniler  cogalacaktir.  Bunun  sonucu, 
kitlesel siyasi baski olacaktir. Halk, zorluklari yenmek icin, muhaliflerin fiziki tasfiyesinden baska yolu olmayan dikta ile 
isbirligine girmeyi reddedecektir. Ulkenin siyasi duzeyi yerini askeri bir duzene birakacaktir  ve "goriller”, halkin cezasini 
cektigi  tum  siddetin,  hatalarin  ve  eziyetlerin  tek  sorumlusu  olacaklardir.  Devrimci  savasin  gelisimin  getirdigi  sonucun 
farkina  vardiklarinda  goriller  cok  gec  kalmis  olacak,  ucuruma  yuvarlanmaktan  kurtulamayacaklardir.  Egemen  siniflarin 
soyundan  gelme uyutucular, sag oportunistler, pasifistler, kitleleri yaniltmak ve  devrimin patlamasini geciktirmek uzere 
gorilleri, demokrasiyi tekrar kurmalari, meclisi yeniden toplamalari v.b. icin iknaya calisacaklardir.  Bundan boyle halkin 
gozunde secimler soytariliktan baska birsey olmayacaktir.  Ve iste bu soytariliga karsi sehir gerillasi siddet saldirisini iki 
katina  cikararak,  savasmalidir.  Bu  sekilde  hareket  edilerek  kongrenin  tekrar  acilmasi,  diktanin  agzina  layik  kukla 
partilerin, icazetli muhalefetin yeniden orgutlenmesi engelenecektir. lste boylelikle gerillalar kitlelerin destegini 
kazanacaklar,  diktayi  devirecekler  ve  Kuzey  Amerikan  egemenligini  sarsacaklardir.  sehirlerde  baskaldirinin  basladigi 
andan itibaren, hazirligi sehir savasina bagli kir gerillasinin harekette girismesine calisilacaktir.  
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SEHIR GERILLASI : GERILLA YETISTIRME OKULU 

Devrim, insan, silah ve parayi gerektiren toplumsal bir olaydir. Bu dayanaklar ulkede mevcuttur. Ele gecirmek 
icin elemanlara sahip olmak yeterlidir. Bu elemanlar kendilerine dusen iki belli basli devrimci niteligi edinmelidirler.  

— Kuvvetli bir politik bilinc,  

— Iyi bir teknik hazirlik.  

Bunlar,  diktaya  ve  Birlesik  Devletler'e  dusman  olanlarin  buyuk  kesiminden  saglanilabilir.Asagi  yukari  hergun, 
sehir gerillasina katilmaya gonullu  olanlar cikmaktadir. Bu olgu da, ne kadar devrimci imha edilirse edilsin, digerlerinin 
kullerinden bir yenisinin dogdugunu gosterir. sehir gerillasi duzeyinde oldugu kadar, kir gerillasi duzeyinde en iyi egitilmis, 
tecrubeli kisiler, devrimci savasin omurgasini ve yakin bir gelecekteki ulusal kurtulus ordusunun temelini olustururlar. Agir 
bir  siyasal  mekanizmasi,  burokratlari”  oportunistleri,  lafazanlari  ve  tasdikci  beyleri  olmayan  bu  ana  cekirdek,  devrimci 
eylemlere katilmada tereddut etmez. O celik disiplin, uzun sureli taktik ve stratejik bir gorus ve Brezilya gerceginin somut 
kosullarina  uygulanan  marksist  teori,  leninizm  ve  Castro-guevarizm  ile  silahlanmistir.  Bu  gruptan,  devrimin  zaferinden 
sonra,  yeni  Brezilya  toplumunu  kurma  gorevini  yuklenecek,  siyasi-askeri  bilinc  butunlugune  sahip  erkek  ve  kadinlar 
cikacaktir.  Bu  erkek  ve  kadinlar,  iscilerin,  ogrencilerin,  aydinlarin,  devrimci  din  adamlarinin,  is  bulma  gereksinmesiyle 
sehirlere  akan  ve  siyasi  bilince  sahip  kilindiktan  sonra  koyluleri  silahandirmak  uzere  tekrar  koylere  donecek  olan 
koylulerin  arasina  katilacaklardir.  Ve  ancak  sehir  gerillasindan  bu  cesit  silahli  gruplarin  nuvesi  olusacaktir.  Isciler, 
sehirlerin sanayi kesimini cok iyi tanirlar. sehir gerillasi icin isciler en mukemmel militanlardir. Silah yaparak, sabotajlar 
hazirlayarak, dinamit saglayarak, elde silah eylemlere bizzat katilarak grevler, boykotlar, gosteriler duzenleyerek isciler 
sehir  gerillasinda  yer  alirlar.  Topraktan  gelen  koyluler  zekidirler  ve  ezilenler  kitlesiyle  sasirtici  bir  bicimde  iliskiye 
gecebilirler. Kirlardaki savas icin gerekli destek noktalarini duzenler, siginaklari, silah ve cephaneyi saglarlar, baklagiller 
basta olmak uzere yiyecek ihtiyatlarini ayirir, gerillalari besleyecek hayvan surulerini yetistirir, yol gosterici bulur ve haber 
alma servislerini orgutlerler. Kesin kararli ogrenciler, pasifist ve oportunist tabulari yerle bir eder, kisa zamanda siyasal, 
teknik ve askeri bir butunluge sahip olurlar. Ileride ugrasacaklari buyuk bir is olmadigi icin, okuduklari okullardan bir kez 
atildiklarinda kendilerini bastan sona devrime adayabilirler. Aydinlar, keyiflige, toplumsal adaletsizlige ve diktanin insanlik 
disiligina karsi savasta temel bir rol oynarlar.  Buyuk bir etkinlik ve haberlesme olanagina sahip olduklarindan, devrimci 
alevi  yasatirlar.  Aydin  ve  sanatcilarin  sehir  gerillasina  katilmalari  Brezilya  devriminin  en  onemli  kazanclarindan  biridir. 
cesitli mezhepteki din idamlarinin davaya baglanmasi, halk ile ve ozellikle ulkenin isci, koylu ve kadinlari ile iliskiye gecme 
konusunda onemlidir. sehir gerillasina girmis hemserilerimizden bazilari, ozellikle banka ve kislalara ve de hapishanelere 
yapilan  hucumlar  suresince  muthis  bir  savascilik  ve  dayaniklilik  ornegi  verdiler.  sehir  gerillasi,  mukemmel  bir  gerilla 
yetistirme okuludur. sofor, haberci, suikastci, sorusturmaci, propagandist veya sabotajci olsun, kadin veya erkek olsun, 
gerillalar ayni tehlikelere karsi beraber savasirlar, beraber aci cekerler ve gogus gererler.  

1.8   HIPNOTIZMA 

HIPNOTIZMA NEDIR? 

Hipnotizma,  vucudunuz  rahatladiginda,  beyninizin  her  turlu  etkiye  acik  kalma  halidir.  Beyin  bu  haldeyken 
istenildigi gibi yonetilebilir. Kisi hipnotizma halindeyken (kendinden gectiginde): 

  Tamamen etkisiz haldedir. 
  Yalan soyleyemez. 
  Hipnotizmadan kisi yardimi olmaksizin kurtulamaz. 

Hipnotizma, kisinin kendine yarari icinde kullanilabilir, zarari icin de. 

BILINCALTI 

Daha  ileri  gitmeden,  hipnotizmayi  biraz  daha  acikliga  kavusturalim.  Hipnotizma  sirasinda,  bilincaltinizdaki 
dusuncelerinizi  aciklarsiniz,  bilincalti  mukemmel  calisir,  asla  yalan  soylemez.  Bilincaltini  ele  gecirme  karsidakine  cok 
buyuk  guc  saglar.  Bilincalti,  sizin  bilincinizle  bildiginiz  ya  da  bilmediginiz,  fakat  yasadiginiz  herseyi  icinde  tutar.  Sizi 
negatif etkilerden korur, ve kalbinizin yeri geldiginde yavaslamasini saglar (bunun gibi seyler de yapar). Bilincalti, sizin 
kendiniz hakkinda bilmek istidiginiz butun bilgileri icinde barindirir, bunlari da hipnozcu sayesinde ogrenirsiniz. 
Bilincaltinizla  temasa  gecmenin  bircok  yolu  vardir.  Biz  simdi  burada  Pendulum    Metodunu  inceleyecegiz.  Tamam 
basliyoruz. Ilk olarak, bir cember alin ve onu sizin kolunuzun yarisindan biraz daha uzun olan bir iplige baglayin. Simdi bir 
yaprak kagit alin ve ustune buyuk bir cember cizin. Buyuk cembere simdi buyuk bir + cizin. (tufek durbunlerindeki gibi) 
Sonra, bu kagidi bir masaya koyun. Ipi, cemberle beraber alin ve cizdigimiz + isaretinin tam ortasina getirin. Cember 2,5 
cm havada olsun). Simdi ipi sallayin, ucundaki cember (bu bir yuzuk olabilir) ileri geri, saga sola gitmeye baslasin. Kendi 
kendinize  "evet"  deyin.  Ve  yuzugu  ileri  geri  oynatin.  (ornegin  evet  deyince  ileri  geri  gidiyorsa  bu  evet  anlamindadir. 
bilincaltiniz evet olarak bu isareti kullanacak demektir.)  Sonra saga sola sallayin ve "hayir" deyin. Daha sonra sarkaci 
saat  yonunde  cevirin  ve  "bilmiyorum"  deyin.  Sonra  saat  yonunun  ters  yonunde  cevirin  ve  "cevaplamak  istemiyorum" 
deyin. Tamam sarkaciniz hazir. Artik sarkaciniza soru sorarak, bilincaltiniz hakkinda cevaplar alabilirsiniz. ( ben bu yolla 
define  arama  yontemlerine  de  rastlamistim.  ya  da  bazi  kisiler  bir  esyalarini  kaybediyorlar  ve  bu  yolla  buluyorlar. 
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bilincaltinin sirlari...) Sarkaciniza soru sordugunuz da hangi yone dogru sallaniyorsa, bilincaltinizin cevabi odur. Bu size 
cok sasirtici gelebilir. Cevabinizi kendiniz vermeyin, o size versin. Kendinizi sartlandirmayin.  

NOT:  Ben  bu  yontemi  denedim  gercekten  ise  yariyor.  Bir  arkadasimin  evine  gittik.  O  bir  pil  sakladi  ben 
tuvaletteydim  saklarken.  Ve  sordum  su  odada  mi  falan  diye  ve  buldum  pili.  Sonra  o  da  yapti,  o  da  buldu.  Onyargili 
insanlarin  bu  isi  yapabilecegini  sanmiyorum.  Birgun  bunlarin  sacmalik  oldugunu  soyleyen  birine  gittim. Orada  da 
yapamadim. Konsantre de olamadim. Kisacasi beceremedik orada. Bu isi yalnizken yapsaniz daha iyi olur.  Catal cubuk 
yontemi de bu mantikla calisir... 

BIRINI HIPNOTIZE ETMEYE NASIL IKNA EDEBILIRSINIZ? 

Artik bilincaltinizla nasil konusabileceginizi biliyorsunuz. Simdi size birini hipnotize etmede rehberlik edecegim. 
Rehberlik edecegim cunku biri hipnotize olmak istemiyorsa, olmaz. Kisi mutlaka hipnotize olmak istemeli. Tamam simdi, 
hipnotize edecek kisiyi yatirin veya rahat bir pozisyonda oturtun, iyice rahatlatin(beyninden dusunceleri atsin), kesinlikle 
rahatsiz edilmeyeceginiz bir odada calisin. Asagida yazdiklarimizi, ona yavasca, rahatsiz etmeyen, bariscil bir ses tonuyla 
soyleyin. Ses tonu emir verici olmasin. 

NOT:   Odada bir mum yakin ve onu kolayca gorulebilecek bir yere koyun.  

"Burnunla derin bir nefes al ve nefesini 8 saniye boyunca tut. Simdi, agzindan yavasca, tuttugun butun nefesi 
ver. Gerilmis kaslarini iyice gevset, simdi 10'dan 1'e kaar sayiyorum, sonra butun kaslarin rahatlayacak.  Simdi, muma 
bak, ona bakarken her nefes alisinda, kendini daha rahat ve gevsemis hissediyorsun. Mum isigi, rahatlatici ve parlaktir. 
Sen  ona  bakarken  ben  100'den  asagiya  dogru  sayacagim,  her  sayisimda,  gozlerin  daha  fazla    rahatlayacak,  ve  her 
gecen zamanda daha fazla yorulacak. "  

Simdi, 100'den geriye dogru sayin, her 10 rakamda "xx sayisina ulastigimda gozlerin cok daha yorgun olacak." 
deyin. Hipnotize edilecek kisiye istedigi zaman gozlerini kapatabilecegini soyleyin. Gozlerin daha yorgun olacak diyerek  
50  sayisina  ulastiginizda,  kisinin  gozleri  hala  aciksa  "gozlerin  kapaniyor"  deyin.  Gozleri  kapandiginda  asagidakileri 
soyleyin.  "....  o  kadar  yattin  (ya  da  oturdun)  ki,  gozlerin  rahatca  kapaniyor,  her  nefes  alisinda  kendini  daha  rahat 
hissediyorsun. Rahatlama seni cok mutlu hissettiriyor, bu mukemmel hisse yol aciyorsun benliginde" 

"Kendini bir bulutun ustunde hayal et, rahat bir sekilde dinleniyorsun, hafif bir meltem, vucudunu oksuyor. Ayak 
parmaklarinda  mutis  bir  duygu  basliyor,  bu  duygu  yavasca  ayagina  dogru  ilerliyor,  onlari  isitiyor,  rahatliyorsun.  Bulut 
yumusak ve vucudunu yumusak yuzeyiyle destekliyor, gorduklerin cok hos ve seni aliyor, huzurluluk hali seni tamamen 
alip goturuyor... O mutis duygu,  bacaklarina dogru ilerliyor. Ilerledigi yeri isitiyor ve agirlastiriyor. Rahatlama iyi hissettirir, 
rahatlamak icin iyi hissettirir ve seni goturur. Mutis duygu yoluna senin midene dogru ilerliyor. Midenin ici cok rahatliyor. 
Duygu,  goguslerine  ve  kollarina  dogru  ilerliyor,  omzundan  geciyor,  gectigi  yerlerde  buyuk  rahatlama  hissediyorsun. 
Tamamen her tarafin rahatliyor. Bu iyi ve huzurlu, hissetmeni sagliyor. O duygu simdi yuzune ve beynine dogru gidiyor, 
boynun,  cenen  ve  yuz  kaslarin  rahatliyor,  butun  sorunlarini  ve  uzuntulerin  ucup  gidiyor.  Mavi  gokyuzune  dogru  ucup 
gidiyorlar, artik bulutun uzerinde, tam bir huzurluluk durumundasin...."  

Eger pek karsilik veren biri degilse ve uyuyacagini dusunuyorsaniz, sunu ekleyin 

"...  sesim  uzerine  devamli  yogunlasiyorsun,  diger  sesleri  duymuyorsun.  Diger  sesler  olsa  bile  ,  bu  senin 
rahatlamana yardimci olur..."  

Sonra  iyice  nefes  alip  vermeli,  ve  yuzu  tabiri  caizse  odun  gibi  olmali,  garip  yuz  sekillerine  girmemeli.  Simdi 
asagidakileri soyleyin.  

".... Kendini bir magarada buluyorsun, magara cok huzurlu ve guzel bir yer. 10'dan 1'e kadar sayarken, kendini 
magarada daha ileri giderken hayal et. 1'e ulastigimda, kendini olmak istedigin yerde bulacaksin, bilincin ve aklin en ust 
noktasinda. (10'dan 1'e kadar sayin)....." 

Bunu uc veya dort kere tekrarlayin. Sonra, kisinin hipnotize olup olmadigini ogrenmek icin sunu soyleyin...  

"...  Kolunda  garip  bir  duygu  hissediyorsun,  hissetme  el  parmaklarindan  basliyor  ve  yavasca  koluna  dogru 
ilerliyor,  ilerledikce  kolun  hafifliyor,  daha  cok    hafifliyor,  sonra  o  kadar  hafifliyor  ki,  neredeyse  ucacak.....  Her  gecen 
saniye, her nefes alista daha cok hafifliyor..."  

El parmaklari kipirdamaya basliyorsa ve hareket ediyorsa, kisi hipnotize olmustur. Ilk defa yaptiginizda, kisiye iyi 
seyler soylerken (mesela yarin mukemmel hissedeceksin veya her gecen gun kendini daha iyi bulacaksin gibi) Denek 
daha derinlere gider. 

HIPNOTIZE ETTIKTEN SONRA YAPILACAKLAR ! 

Kisiyi hipnotize ettikten sonra emirleri cok dikkatli vermelisiniz. Basitce sunlari soyleyemessiniz... Giysilerini cikar 
ve  yastigi sirtinda  tasi.  Hayir bu  gercekten ise  yaramaz.  Sunun  gibi birsey  soylenmeli....  "kendini  evde,  kendi  odanda 
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buluyorsun ve dus almalisin (basitce odasini ve neler oldugunu acikla), simdi elbiselerini cikarmaya basliyorsun..." Bu bu 
kadar  basit  olamaz,  kisinin  evini  bilmelisin,  odasini  ve  banyoyu  bilmelisin.  Sonra  etrafinda  olan  seyleri  ve  bunlarla 
yapmasi  gerekenleri  soylemelisin  (bu  isi  yapmak  icin  cok  DERIN  bir  halde  olmali).  Bence  oncelikle  biraz  deneme 
yapmalisiniz, bu denemeler sonucunda nasil hareket edeceginizi anlarsiniz. 

UYANDIRMA  

Uyandirmak kolaydir, sadece sunlari soyleyin... 

"...  1'den  5'e  kadar  sayacagin  ve  kendini  daha  ve  daha  cok  bilincli  ve  uyanmis  hissedeceksin.  Daha  canli 
hissedeceksin.  Uyandiginda  kendini  tamamen,  canli,  hareketli  ve  yenilenmis  bulacaksin.  Zihinsel  ve  fiziksel  olarak, 
hipnotizmanin  getirdigi  hos  duygulari  hatirlayacaksin.  Uyanmak,  yeni  dogmus  bir  bebek  gibi  hissetmektir,  yeniden 
dogmak  ve  guclu  olmaktir.  Kendini  mukemmel  hissedeceksin.  Sunu  unutma,  bi  dahaki  sefere  hipnotize  edildiginde, 
eskisinden cok cok daha derin bir halde olacaksin. 

1- Bacaklarindan gecen enerji akisini hissediyorsun. 

2- Derin nefes almaya basliyorsun, ve kimildiyorsun. 

3- Daha fazla hareket ediyorsun, gozlerin aciliyor, ve bilincin yerine geliyor. 

4- Kalkiyorsun, kalkiyorsun, iyice bilincin yerine geliyor. 

5- Uyandin, bilinclisin ve kendini mukemmel hissediyorsun. 

Ve hepsi bu kadar! Artik kendini veya baskasini nasil  hipnotize edebilecegini biliyorsun.  Ne kadar cok deney 
yaparsan o kadar cok sey ogrenirsin bu konuda.  

1.9   SOKAK DOVUSU TEKNIKLERI 

Bu dosya sokak dovusune ait unsurlari ve silahla nasil dovusulecegini anlatmaktadir. 

CIDDI YARALAMA ICIN HEDEFLER 

Gozun kosesine. (Gozu kor edecek ve kanamaya sebep olacak) 

*Gozbebegine. (Kor edecek, kanamaya sebe olacak veya goz sinirlerini tahrib edecek) 

Bogaza. (Kanamaya sebep olacak, mutis bir aci verecek) 

*Yemek borusuna. (Kanamaya sebep olacak, mutis aci verecek) 

*Kalp kasina. (Oldurucu bir durmaya(kalp durmasi) sebep olacak) 

Karina veya karin kenarlarina. (Ic organlara zarar verebilir, kanamaya sebep olur) 

Kasiklara. (Kanama, ve kendini cok rahatsiz hissetmeye sebep olacak) 

*Kulak arkasindaki, kafa yuzeyine. (Olumcul) 

*Omurilige. (Felce neden olur, kanama yapar, olme ihtimali vardir) 

Bobreklerine. (Kanama, mutis aci) 

------------------------------------ 

'*'  ile  isaretledigimiz  maddeler,  oraya  vurmanin  cok  tehlikeli  oldugunu  gosterir.  Buralara  vurmaniz  olumcul 
olabilir. 

TEKME VE YUMRUGUN TIBBI ANLAMLARI 

Bu atilan yumruk ve tekmelerin karsidakine ne yaptigini hic bilmek istediniz mi? Alin iste size bunlarin bir listesi. 
Bu listeye bakarak, dovus tiplerindeki verileri anlayabilirsiniz. 

A. Buyuk aci 

B. Kanama ihtimali 
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C. Yon sasirma 

D. Pek muhtemel olmayan ciddi yaralanma 

E. Buyuk ciddi yaralanma olasiligi 

F. Beyin hasari alma olasiligi, sok gecirme 

G. Burun kemiginin kirilmasi; burun kanamasi 

H. Uygulanmasi zor 

I. Kol uyusmasi 

J. Bilinci kaybetme 

K. Kivranma ihtimali 

L. Atardamar zedelenmesi 

M. 7'inci omur iligin yerinden cikmasi 

N. Saskina ceviren bir kanama 

O. Beynin hasar gormesi 

P. Az da olsa, ciddi bir yaralanma 

Q. Nakavt 

R. Zor soluk alma/bogulma; olme ihtimali 

S. Kas spazmlari 

T. Kaburga kemiginin kirilmasi; bobrek yirtilabilir 

U. Ic organ yaralanmasi 

V. Catlama, kikirdagin zarar gormesi veya kemik kirilmasi 

W. Diz cikmasi; lif yirtilmasi 

X. Kemik cikmasi 

Y. Catlama 

Z. Kemik catlamasi 

A1. Surekli yaralanma 

A2. Korluk 

A3. Muhtemel olum 

DOVUS TIPI 

Kucuk biri,buyuk birine karsi------\ 

Buyuk biri,kucuk birine karsi----\  \ 

Iki esit insan ----------------\  \  \ 

 

GUCLUCE  tokatlamak(el kenari  A  E  H ile) veya cekic gibi  B  F   bir yumruk atmak C  G (burun koprusune)  D 

GUCLUCE  tokatlamak(avuc ici   I  F  H ile) veya cekic gibi  J  J      bir yumruk atmak      K  L (boynun kenarina) 
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GUCLUCE  cekic gibi yumruk     A  A  H  veya tokatlamak(avuc  M  M  ici ile)         E  E      (boyun yuzeyine) 

GUCLUCE  elin cikintili kismi  F   ile vurmak veya       J     dirseklemek        K 

GUCLUCE  burun kenarina,yumruk A  A  N    ve dirsekle vurmak    B  B  P          G  G                  C  C 

GUCLUCE  yumruk atmak veya A  A  N  avuc cikintisiyla  B  B  P  ya da dirsekle  G  G   vurmak. (buruna    C  C 
alttan yukariya dogru) 

GUCLUCE  tirmalamak, bas       A1 A1 A1       parmagi goze sokmak   A2 A2 A2 

GUCLUCE  ceneye alttan yukari Q Q C dogru yumruk atmak  A A   avuc cikintisiyla  C C ya da dirseklemek E  E 

GUCLUCE  kulaga yumruk atmak   C  C  H ya da ellerini    yuvarlak birsey   tutarmis gibi yaparak  vurmak. 

GUCLUCE  boyundaki kalin ses,  E E C  cikarmayi saglayan R R D (erkeklerdeki) cikintiya guclu bir  yumruk 

GUCLUCE  boyundaki cukura      E  E  C    guclu bir yumruk yada R  R  D    el darbesi 

GUCLUCE  dirsek kenarina       J  J  C     yumruk ya da cekic    A  A  J   gibi bir yumruk       C  C  A     A3 A3 

GUCLUCE  koprucuk kemigine     D  P  H    cekic gibi bir        I     yumruk                   Y 

GUCLUCE  boyun yuzeyine yumruk,A3 A3 A  avuc ici ile tokat    A  A  D  veya cekic gibi bir   C  C  H       yumruk 

GUCLUCE  omuzla boyun arasina  D  E  H     yumruk, cimdikleme 

GUCLUCE  bobrek bolgesine      T  T  D      guclu bir yumruk veya E  E     ozel bir tekme        A3 A3 

GUCLUCE  mideye gucluce yumruk T  T  D     avuc cikintisi ve     E  E     tekmelerle            A3 A3 

GUCLUCE  son kaburga kemigine, A  A  H     yumruk veya           D  D    dirsekleme 

GUCLUCE  dirsek ekleminin ic   A  A  D    tarafina yumruk veya  D  D   avuc ici ile tokat 

GUCLUCE  dirsegin dis tarafina Y  Y  Y     diz atma              X  X  X                      A  A  A 

GUCLUCE  onkola yumruk atmak   A  A  A    tumsek ucuna.             I  I  I 

GUCLUCE  alt karina ve kasiga  A  A  A    yumruk ve tekme       C  C  C            E  E  E             U  U  U 

GUCLUCE  dize tekme            A  A  A              C  C  C           X  X  X             Y  Y  Y 

GUCLUCE  incige yumruk ve      A  A  A    tekme         C  C  C              X  X  X                 Y  Y  Y 

GUCLUCE  ayagin ust kismina    A  A  A   sert bir sekilde   C  C  C     basmak     X  X  X     Y  Y  Y        Z  Z  Z 

GUCLUCE  ayak bilegine   A  A  A  tekme   C  C  D        X  X            Y  Y            Z  Z 

__________________________________________ 

*GUCLUCE: guclu bir sekilde. 

SOKAK DOVUSU ICIN 10 EMIR ! 

1. Karsinizdakini asla kucumsemeyin ve onun tehlikeli oldugunu dusunun. 

2. Cok abartili olmayin. Basit fakat etkili taktikler kullanin. 

3. Daima dengenizi korudugunuzdan emin olun. 

4.  Hizli  olun,  reaksiyonlarinizi  akici  bir  hale  getirin.  Vurmaya  devam  edin  ve  asla  karsidankinin  etkisiz  hale 
geldiginden emin olmadan birakmayin. 

5. Hicbirsey kesin olarak dogru degildir. KURAL YOKTUR! 

6. Savunma amacli dovusurken, ASLA karsinizdakinden gozunuzu ayirmayin. 
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7. Her yumrugunuzu zayif bolgelere vurun. 

8. Eger savunmadaysaniz karsinizdakine bagirin ve kufur edin devamli. 

9. Karsinizdakinin tekniklerini etkisiz hale getirebilecek herhangi bir silah kullanin. 

10. Unutmayin, hayatinizin devami kendi savunma tekniklerinizden geciyor. 

Karsidaki sizi oldurmek istiyor gibi dusunun ve olmemek icin butun gucunuzle saldirin. (en son care budur, bunu 
yaparsaniz oyle bir guce kavusursunuz ki kendiniz bile sasirirsiniz.) 

2.0   PATLAYICILARI VE GERECLERI TEMIN ETME 

Her sehir ya da kasabada bir silah magazasi veya eczane vardir. Gerillalarin arac-gerec almak icin gidecegi iki 
onemli yer vardir. Onemli olan, alinacak arac-gerecin gercek hayatta ne amacla kullanidigini iyi bilmek gerekir. Ornegin, 
Karabarut  atesli  silahlarin  mermilerinde  kullanilir.  Farkli  cesitlerde  ve  degisik  boyutlarda  olabilir.  Karabarutun  derecesi 
merminin boyutuna baglidir; iyi dereceli karabarut yanlis bir mermi boyutunda kullanildiginda cok hizli yanabilir. Derece 
ne kadar kucukse o kadar hizli yanar. Ornekleri asagida gorebiliriz. 

2.01   KARA BARUT 

Kara barut genelde uc derecede bulunur. Daha once bahsettigimiz gibi, kucuk derece daha hizli yanar. Yanma 
hizi bombalarda cok onemlidir. Bir patlamaya kadar, kapali ortamdaki gaz hacminin buyume hizinin cok yuksek olmasi 
gerekir. Bunun icin cabuk yanan barut tercih edilir. Uc temel karabarut derecesi asagida listelenmistir, mermi boyutu ve 
nerede  kullanildigi  da  yazilmistir.  Genellikle,  en  cabuk  yanan  barut  olarak,  FFF  derecesi  tercih  edilir.  Bununla  birlikte 
diger dereceler ve kullanim alanlari da asagidadir. 

 DERECE          MERMI BOYUTU(Kalibre)      ORNEK SILAH 

ÄÄÄÄÄ               ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

F                       .50 veya daha buyuk               top; bazi tufekler 

FF                     .36 - .50                                  buyuk tabancalar; kucuk tufekler 

FFF                  .36 veya daha kucuk               tabancalar 

FFF derecesi en hizli yanandir, cunku daha kucuk derece barut daha fazla yuzey alanina sahiptir veya yanma 
yuzeyini  alev  alma  yerine  dogru  acar.  Daha  buyuk  derecelerin  de  kullanim  alanlari  var  fakat  biz  bunlara  daha  sonra 
deginecegiz. Karabarutun fiyati mermi basina $8.50 - $9.00 dolar arasindadir. Derece fiyati etkilemez. Karabaut isindeki 
en onemli problemler sunlardir:  yanlislikla statik elektirkle ateslenebilir ve havadan nem kapabilir. Karabarutu guvenli bir 
bicimde ezmek icin tahta kasiklar veya cubuklar kullanilmalidir. Bir miktar karabarut alin ve yavasca barutu koyacakginiz 
yere koyun. Kesinlikle fazla baski uygulamayin. Hafifce bastirmaniz yeterlidir. Fazla baski karabarutu patlatir. 
Karabarutun un kivaminda olmasi tercih edilir. Karabarut av malzemesi satilan yerlerden alinabilir.  

2.02    PIRODEKS 

Pyrodeks karabarut gibi kullanilan sentetik bir barut turudur. Pyrodeks derecelerle siniflandirilmaz. Tek turdur. 
Fakat daha pahalidir. Bununla birlikte bir poundluk (0,45 kg) pyrodeks kabi materyal olarak bir pound karabaruttan daha 
fazla hacimlidir. Ezilmesi daha kolaydir, ayrica daha guvenli ve kullanislidir. Cunku statik elektrik pyrodeks i atesleyemez 
ve havadan daha az nem alir. bir pound u (0,45 kg) $10.00 dolardir. Karabarutla ayni sekilde ezilebilir. Kaynayan suda 
cozunebilir.  

2.03        ROKET YAPIMI ICIN KULLANILAN BARUT 

Turkiyede roket yapimi fazla gelismedigi icin bu bolumu anlatmaya luzum gormuyoruz. 

2.04       TUFEK BARUTU 

Tufek mermilerindeki ve Av tufegi fiseklerindeki barut ayni tur baruttur. Ikiside nitroseluloz tabanli maddelerdir. 
Bu barutlara artik tufekbarutu diyecegiz. Tufekbarutu konsantre nitrik ve sulfurik asit ve pamuktan yapilir. Bu materyal 
daha  sonra  cozuculer  tarafindan  erir  daha  sonra  da  istenen  sekle  gelir.  Tufekbarutu  ile  ugrasirken,  materyal  miktari 
karabarut kadar onemli degildir. Tufekbarutu karabaruta gore daha fazla baski yaratir. Ayrica tufekbarutunu kullanmak 
icin  diger  barut  cesitlerini  hazir  hale  getirme  islemlerini(ogutmek  gibi)  yapmamiz  gerekmez.  (Not:  Aslinda  karabarutu 
ogutulmus  sekilde  bulma  ihtimaliniz  de  yuksektir.)  Tufekbarutunun  0,45kg  $9.00  dolardir.  Bu  cesit  barutlari  av  tufegi 
satan yerlerden fisek alarak elde edebilirsiniz. Fisek almak icin Turkiye'de silaha sahip olma gibi bir zorunluluk yoktur. 
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2.05       ANIDEN PARLAYAN BARUT (SIMSEK BARUT) 

SIMSEK barut, toz halindeli zirkonyum metali ve cesitli oksitleyicilerin karisimindan meydana gelir. Bu barut turu 
isi veya kivilcima karsi cok hassastir. Karabaruta gosterilen hassasiyetten daha fazla hassasiyet gosterilmelidir. Ayrica 
ASLA karabarutla karistirilmamalidir.  Kucuk kaplarda satilir ve kullanilmadan once sallanmali ve ici biraz karistirilmalidir. 
Cok  kaliteli  bir  barut  tipidir.  Hizina  gore  uc  ture  ayrilir:  hizli,  orta  hiz,  yavas.  Hizli  olan  SIMSEK  barut  patlayicilarda 
kullanilmak  icin  birebirdir.  Cok  hizli  yanar.  Iyi  bir  tur  olmasi  yuzunden  biraz  pahalidir.  Yaklasik  fiyati  $11.00  dolardir. 
Oyuncakcilarda ve tiyatro icin malzeme satan magazalardan alinabilir.  

2.06       AMONYUM NITRAT 

Amonyum nitrat yuksek seviyeli bir patlayicidir, genellikle ticari olarak kullanilir. Guvenli  patlayici olarak 
nitelendirilir. Kimyasal terimle kararli bir maddedir. Ornegin bir kibritle ateslemek cok zordur. Eger kibritin ucu dokunursa 
sadece  isik  sacar.  Patlamasi  da  zordur;  (patlama  fenomenini  daha  sonra  aciklayacagiz)  en  iyi  patlama  icin  guclu  bir 
sokdalgasina ihtiyac vardir. Bazen gucu artsin diye kucuk bir miktar nitrogliserin ile karistirilir. Amonyum nitrat 
eczanelerde  perhiz  tuzu  olarak  bulunabilir.  Perhiz  Tuzu,  bir  kap  su  ve  arkasindaki  ikinci  plastik  kaptan  olusur.  Ikinci 
plastik kapta amonyum nitrat vardir. Amonyum nitrati almak icin, basitce kabin ust tarafini kesin, su dolu kabi cikarin, ve 
amonyum  nitrati  hava  gecirmez  iyice  kapanmis  bir  kapta  saklayin.  ta  ki  hydroskopik  olana  kadar.  Ornegin  Amonyum 
nitrat havadan su emmeye calisir. Bunun yaninda bircok gubrenin de icinde bulunan bir maddedir amonyum nitrat. 

2.1     KIMYASAL MADDELERI ELDE ETME YOLLARI 

Ilk bolum kimyasallari kanunlara uygun olarak elde etme yollarini anlatmaktadir. Kimyasal maddelerin 
calinmasinin en kolay oldugu yer okullardir. Bircok okulun laboratuarlarinda kimyasal maddeler raflarda kaplar halinde 
durmaktadir.  Ders  zamani  girdiginizde  caktirmadan  cebinize  veya  cantaniza  istediginiz  kimyasallari  doldurun.  Dikkat 
cekmemeye calisin, ve rahat olun. Eger size biri ne yaptiginizi sorarsa siz de onlara kimyasal bilesiklere baktiginizi falan 
soyleyin ya da basba bir kimya laboratuarinin adini soyleyin ve oranin nerde oldugunu sorun.(siz artik isten once bunu 
dusunursunuz.)Ayrica bu is icin en uygun saat sabah vaktidir. Genellikle bu saatte laboratuar acik olur. Guvenliginiz icin 
etrafta kimse olup olmadigini onceden kontrol edin. Kapi kilitleri sizin icin sorun olursa 2.11 bolumunde kilit acma yollarini 
anlatacagiz. Genellikle universite guvenligi zayiftir. Kimse kimseye pek ne yaptigini sormaz. 

2.11     KILIT ACMA TEKNIKLERI 

Eger  bir  laboratuar  kilitli  ise,  oraya  girmek  icin  kullanacaginiz  en  etkili  yol  dinamittir.  Ama  tabiki  bu  metod 
universitede cikaracagi ses yuzunden pek uygun degil. Bu yuzden kilitleri acma yollarini anlatacagiz.  

Kural sudur: Eger  kapi  kilidini  gorebilirseniz, kapiyi  da  acabilirsiniz. Kilidi, kapidaki  deliginden  cikarmayi 
kolaylastirmak icin yapilmis bircok alet var. Discilerin kullandigi aletler, bukulmeyen tel ( 20 gauge -olcu-), teneke kutudan 
alinmis ozel egimli aluminyum, ince cep cakilari ve kredi kartlari bu aletlerden birkaci. Bu aletleri kullanmanin yolu kisaca 
soyle: kendine dogru cek, sonra it, olmassa kilidi yuvasindan oynatmaya calis. Bu kesmeye yarayan herhangi bir aletle 
yapilabilir. Aleti yuvaya soktuktan sonra kilidi duvardan(yuvasindan) disariya dogru cekmelisiniz. Aluminyumdan bir kilit 
acacagi yapmak icin, aluminyum bir teneke kutu bulunmali. Sonra dikkatlice kutunun ust kismi ve alt kismi kesilmeli. Iki 
tarafi da kestiginizde kutu ici gorunen bir silindire donecek. Simdi bu silindiri  iki taraftan dikey olarak kesin.  Kestiginiz 
parca dikdortgen  olmali.  Kesilen  parcayi  ezin  ve  tam  bir  dikdortgene donsun.  Dikdortgenin  eni  2,5  cm  olmali.  2,5  cm 
amerikan olculerinde 1 inch e tekabul eder. Sonra dikdortgeni yanlamasina 4 esit parcaya bolun. Her parcanin eni 2,5 cm 
in 1/4 une esit olmali. Simdi bizim dor adet ince dikdortgenimiz oldu. Aleti yapmak icin bu dort parcadan da yararlanabilir. 
Simdi bu parcalardan birini L harfi seklinde kivirin. Istege bagli olarak J seklinde ya da U seklinde de kivirabilirsiniz. Bu 
aletlerin yapimi icin asagidaki sekillere bakmaniz faydali olacaktir: 

 (1) 

         _________________________________________________________    v 

1/4     |_______________________________________________________|    | 

1/4     |_______________________________________________________|    | 1 inch  

(2,5 cm) 

1/4     |_______________________________________________________|    | 

1/4     |_______________________________________________________|    | 

                                                                     ^ 
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Bu dort ince aluminyum parcasini cizgisinden katlayin. katladiginiz parcalar sonunda asadakiler gibi olacaktir. Bu 
olay cok basit sadece kutu kesilecek, 2,5 cm lik eni olan bir dikdortgen yapilacak. sonra 4 esit parcaya bolunecek ve 
katlanacak.      

                       __________________________________________ 

                      / ________________________________________| 

                     | | 

                     | |          L-seklinde 

                     | | 

                     | | 

                     |_| 

  

                       _____________________________ 

                      / ___________________________| 

                     | | 

                     | |     J-seklinde 

                     | | 

                     | |________ 

                      \________| 

  

                       _____________________ 

                      / ___________________| 

                     | | 

                     | | 

                     | |     U-seklinde 

                     | | 

                     | |____________________ 

                      \____________________| 

  Bu  aletler  ile  kapinin  kilidini  cengelleyip  sonra  deliginden  cikarabilirsiniz.  Kilit  acmayi  saglayan  aletlerdeki 
kivrimlar kapi ve duvar arasinda olmallidir. Boylece aletin sekli bozulmayacak, tabii eger dogru yapildiysa. Bircok modern 
kapi kolu iki parmaklidir. Kucuk parmak buyuk parmagi baskiya karsi engellerken, kucuk parmak kapi plakasi tarafindan 
baskiya  ugrar.  Buyuk    parmak  da  bu  durumda  kapiyi  kapali  tutar.  Eger  tutma  plakasiyla  kilidini  birbirinden  yeterli  
derecede ayirirsak, kucuk parmak disari dogru kayacak ve bu da buyuk parmagin kaymasina izin verecek. boylece kapi 
acilmis olacak. 

 (Ill. 2.11)         ___ 

                        |   }   < 

   Kucuk   ->   (|   }   <--- Buyuk parmak 

   parmak        |___}   < 
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2.2      EVDE KULLANILAN KIMYASALLARIN LISTESI 

Herhangi biri patlayici yapiminda yada diger tehlikeli kimyasal bilesiklerin yapiminda kullanilan kiyasal maddeleri 
hirdavat  magzalari(nalbur),   super marketler  veya eczanelerden temin edebilir.  Potansiyel  bir  Gerillain, bu listedekileri 
almak icin bir station wagon arabaya (bence buna gerekyok :) ve biraz paraya ihtiyaci vardir.  

Kimyasal Kullanim Alani Bulunabilecegi yer 
Alkol, Etil* Alkolik iceceklerde Tekel Bayisinde 

Cozuculerde (Boya cozucu) Nalbur 
Amonya+ Evde Amonyak diye kullanilir    Supermarketlerde 

Amonyum Nitrat Perhiz tuzu, 
Gubre 

Eczane, 
Cicekcilerde 

Nitrous Oksit Pastalardaki krema sikmada Eglencelik alet satan yerler, 
Oyuncakcilar 

Magnezyum Atesleyicilerde Kamp aleti satan yerler 
Lesitin Vitamin Eczanelerde 

Madeni Yag Bagirsak gevsetici Eczane ve Supermarketler 
Civa@ Civa termometreleri Supermarket ve Nalbur 

Sulfurik Asit Sarj edilmemis akulerde 
Kezzap, Akan piller 

Yedek parcacilarda, pil icin mahalle 
bakkali 

Gliserin ? Eczaneden ismiyle iste 
Sulfur Bahce islerinde Cicekcilerde, Nalburda 

Odun – Mangal Komuru Mangal Komur satan yerler 
Sodium Nitrat Gubre Cicekcilerde 

Pamuk ilk yardim Eczanelerde 
Strontium Nitrat Yol isaretlerinde Yedek parcacilarda 

Fuel – Oil Araba Benzincilerde 
Gaz Tupu Firinlarda Tup gaz bayileri 

Potasyum Permanganat Su ariticilarinda Aritma tesislerinde 
Hekzamin veya Methenamin Hekzamin firinlarinda kamp 

yaparken 
Kamp malzemesi satan yerlerde 

Nitrik Asit^ Basili eserleri temizlemede Matbaa veya Fotografcilarda 
Iyodin& ilk yardim Eczanelerde 

Sodium Perklorat ? Nalbur 
Hidroklorik Asit Tuzruhu Supermarket 

   
 

  Akasya   Arap zamkinda.  

  Asetik asit   Sirkede.  

  Aluminyum oksit   Alumyada.  

  Aluminyum potasyum   sulfat alumda.  

  Aluminyum sulfat   Alumda.  

  Amonyum karbonat  geyik boynuzunda.  

  Amonyum hidroksit   Amonyada (aqua ammonia).  

  Amonyum nitrat  perhiz tuzunda.  

  Amonyum oleat  amonya sabununda.  

  Amilasit  muz yaginda.  

  Baryum sulfit  Kara kulde.  

  Karbon karbinat  tebesirde.  

  Karbontetraklorin  temizleme sivisinda.  

  Kalsiyum hipoklorit  agartici tozda.  

Notlar: 

* etil alkol cozucu olarak kullanildigi zaman metil alkol ile karistirilmistir. Metil alkol zehirli bir maddedir. Cozucu 
alkol  en az %95 etil alkol olmali. 

+ Amonyum marketten alindiginda cesitli sekillerde gelir. Bulanik amonyumlar satin alinmamali; amonyum triodit 
kristallerinin yapiminda duru halde duran amonyum kullanilmali.  

@ Civa termometreleri artik az kullanilmaya baslandi. Bulmaniz zor olabilir. Civa ayni zamanda civa 
anahtarlarindada  kullaniliyor.  Bu  anahtarlari  elektrikciden  satin  alabilirsiniz.  Civa  tehlikeli  bir  madde,  kullanilana  kadar 
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termometrede yada anahtarda saklanmali. Civa buharlasmaya baslayinca, civayi icinize cekerseniz, beyniniz  bu islem 
yuzunden  hasar  gorebilir.  Bu  yuzden  civayi  dokmemek  iyi          bir  fikir,  ve  civayi  daima  disarda  kullanin.  Islemlerinizi 
disarida yapin. Ciplak elle civaya dokunmayin bu isi eldivenle yapin. 

^ Bu  aralar  nitrik  asit bulmak  cok  zorlasti. Genellikle  bomba  yapanlar  tarafindan  caliniyor, veya  ileride 
anlatacagimiz sekilde  uretiliyor. Istenen konsantre orani %70 tir patlayici yapmak icin. 

& Iyodin eczaneler genellikle saf kristal haliyle(amonyum triyodid yapmak icin saf olmasi gerekir) satilmiyor. Saf 
halini elde etmek icin, genellikle doktor recetesi gerekir, fakat bu pahaliya patlayabilir. En iyi yontem calmak. 

2.3      KIMYASALLARIN KULLANIM ICIN HAZIRLANMASI 

2.31     NITRIK ASIT 

Gereken Malzemeler:  

a) Sodyum nitrat veya potasyum nitrat  

b) Aritilmis su  

c) Konsantre edilmis (saSIMSEKtirilmis) sulfurik asit  

Aletler:  

a) Ayarlanabilir isi kaynagi  

b) Imbik  

c) Buz banyosu  

d) Karistirma cubugu (cam)  

e) Toplama kabi (cam)  

Yapilisi:  

1. 32 mililitre konsantre sulfurik asidi imbige dokun.  

2. Dikkatli bir sekilde 58 gram sodyum nitrat veya 68 gram potasyum nitrati aside yavas bir sekilde, azar azar 
ekleyin. Tamamen cozulmezse, cozulene kadar karistirma cubugu ile karistirin.  

3. Imbigin acik ucunu toplama kabinin icine yerlestirin ve bu kabi da buz banyosuna koyun.  

4. Kisik ateste imbigi isitmaya baslayin. Imbigin acik ucundan gelene kadar siviyi isitin. Olusan sivi nitrik asittir. 
Imbigin dibindeki cokelti tamamen kuruyana ve daha fazla nitrik asit olusamayincaya kadar isitin.  

Uyari:  Eger  asit  asiri  isitilirsa,  olusan  nitrik  asit  hizli  bir  sekilde  bozulabilir.  Bu  durum  da  patlayici 
gazlarin tesekkulune yol acabilir. En iyi yontem, yukaridaki duzenegi calistirip uzak bir noktadan izlemektir.  

Potasyum nitrat, karabaruttan da elde edilebilir. Kaynayan suya karabarutu koyun. Icinde eriyecek daha sonra 
ortaya cikan sulfur ve komuru filtreleyin. 68 g potasyum nitrat icin, 90 g karabarut ve 1 lt su kullanilmali. Eriyen cozeltiyi 
filtreleme kagidi ile dokulen su berrak oluncaya kadar filtreleyin. Kavanoza koyabilirsiniz suyu filtrelerken. Karabaruttaki 
komur ve sulfur suda cozulemez (kolaylikla ayiklanabilirler), sonra kavanozdaki suyu yeniden kaynatin, su buharlasacak 
ve geriye potasyum nitrat kalacak. 

2.32     SULFURIK ASIT 

Sulfurik asidi laboratuvar disinda uretmek guc olmasina ragmen sarj  edilmemis araba akulerinden elde etmek 
mumkundur. Bunun icin akunun kapagini acip icindeki asidi cam bir kaba dokmek yeterlidir. (Bu kab, beher benzeri isiya 
dayanikli  bir  kab  olmalidir. Bunlar  da  laboratuvar  malzemeleri  satan  yerlerde  bulunabilir). Akunun  icinde  kursun 
parcaciklari olabilir. Bunlar suzme yoluyla ayiklanir. Asidin derisikligini artirmak icin isitma yontemi kullanilir. Saf sulfurik 
asit, temiz motor yagindan biraz daha hizli bir akiskanliga sahiptir. Ama yine de bu asit laboratuvar malzemeleri satan 
yerlerde bulunabilir.  
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2.33     AMONYUM NITRAT 

Amonyum nitrat cok guclu ama hassas olmayan yuksek seviyeli bir patlayicidir. Nitrik asidi buz banyosu icindeki 
genis bir cam kaseye dokmek suretiyle kolaylikla imal edilebilir. Ardindan bu kasenin icine evde kullanilan berrak renkteki 
amonyaki dokup hemen uzaklasin. Olusacak sivi amonyak nitrattir. Maddeler tepkime islemini biraktiklarinda yapilmasi 
gereken, cozeltiyi, su ve notr olmayan amonyak veya asit ucup gitsin diye ilik bir ortama birakmaktan ibarettir. Geriye toz 
bir  tortu  kalacaktir.  Bu  toz  hava  gecirmez  bir  kab  icinde  muhafaza  edilmelidir,  cunku  havadaki  nemi  kapmaya  cok 
musaittir. (Bu islem esnasinda gaz maskesi veya ceker ocak kullanilacaktir.)  

3.0     PATLAYICI TARIFLERI 

Tekrar  soyluyoruz,  bu  yaziyi  okuyan  insanlar  asagida  anlatilan  patlayicilari  denemeye  kalkismasinlar.  Bu 
kurallara aykiri ve cok tehlikeli bir istir. Hayat kaybi veya yaralanma vakalari yasanabilir.  

ASAGIDA ANLATILANLAR COK TEHLIKELIDIR! 

Bu tarifler, teorik olarak dogrudur. Bu metodlar endustriyel prosedurleri kucultmektedir. 

3.01     PATLAMA TEORISI 

Bir patlayici, sokla ya da isi ile ateslendiginde cok buyuk tepki veren maddedir. Bu surec sonunda ortaya isik ya 
da enerji cikar veya materyal kendini gaz molekullerine ayirir ve orjinal haliden daha fazla bir hacim isgal etmek ister. Bu 
esnada  patlama  gerceklesir.  Cunku  bu  olay  cok  hizli  gerceklesir,  buyuk  hacimlerdeki  hava  yerini  aniden  genisleyen 
gazlara birakir. Bu genisleme ses hizindan daha hizli bir surede meydana gelir ve patlamanin ses dalgalari etrafa yayilir. 
Bu patlamanin arkasindaki mekanizmayi acikliyor. Bu patlama sonucu bir sok dalgasi olur. Bu sok dalgasi tahrip gucune 
sahiptir. Sikistigi ortamdan bir anda cikan molekuller sok dalgasini olustururlar. Patlayicilar degisik sekillerde karsimiza 
cikarlar: yuksek seviyeli patlayicilar (patlayan), dusuk seviyeli patlayicilar, yananlar, funyeler...  

Yuksek  seviyeli  patlayicilar  patlatilir.  Bu  patlatilma  olayi  sadece  yuksek  seviyeli  patlayicilardadir.  Patlatilma 
genellikle yuksek seviyeli patlayicinin bloklari arasindan sok dalgasi gecirilmesiyle olur. Bu sok dalgasi ses hizina yakin 
bir  hizda,  maddenin  atomlari  arasindaki  baglari  koparir.  Bir  yuksek  seviyeli  patlayicida,  yakit  ve  oksitleyici  birbirine 
kimyasal  bag  ile  baglidir,  ve  sok  dalgasi  bu  baglari  ayirir  ve  iki  maddeyi  gas  yaratmak  icin  yeniden  duzenler.  TNT  , 
amonyum nitrat ve RDX yuksek seviyeli patlayicilara ornektir.  

Dusuk seviyeli patlayicilar patlatilmaz; Bunlar yanarlar veya oksitlenirler. Isitildiklarinda, yakitlar ve oksitleyiciler 
isi, isik ve gas olusturmak icin birlesirler. Bazi dusuk seviyeli patlayicilar baski altindayken de normal halde yandigi hizla 
yanarlar (karabarut gibi). Digerleri, ornegin tufekbarutu, tam deyimiyle nitroseluloz, kapali ortamda daha hizli yanar ve 
daha cok isi meydana getirir, mesela tufekbarutu ficidayken; Baskisiz normal bir ortamda ise karabaruttan daha yavas 
yanarlar. Karabarut, nitroseluloz (tufekbarutu), SIMSEK barut dusuk seviyeli patlayicilara iyi birer ornektir.  

funyelerin bazilari yuksek seviyelidir bazilari ise dusuk seviyeli. Bunlar genellikle isiya, sok dalgasina yuksek ve 
dusuk  seviyeli  patlayicilardan  daha  duyarlidir.  Cogu  funyeler  cok  duyarli  olanlar  haric  yuksek  seviyeli  patlayici  olarak 
gorulur. Cok iyi bir hizla yanarlar ve orataya cok buyuk gaz ve sokdalgasi cikarirlar. Fakat dusuk seviyeli patlayicilar gibi 
ateslenebilirler; bir mermideki tufek barutu funyedeki ile ateslenir. 

3.1     CARPMA ILE PATLAYAN PATLAYICILAR 

Carpma ile patlayan patlayicilar, funye olarak kullanilirlar. Sadece civa bombasi ve nitrogliserin gercek 
patlayicidir; Amonyum triyodid kristalleri carpma sonunda bozulurlar, fakat ortaya kucuk isi verirler ve hic isik yaymazlar. 
Carpma ile patlayan patlayicilari cok buyuk dikkatle tasinmali, ve en aptal anarsist bile onlari herhangi bir yuksek ya da 
dusuk seviyeli bir patlayici ile yakin bir ortamda muhafaza etmez. 

3.11    AMONYUM TRIYODID KRISTALLERI 

Amonyum triyodid kristalleri, kotu kokulu, mor renkli maddelerdir. Eger en saf amonyum (amonyum hidroksit) ile 
iyodinin karisimindan elde edilirlerse amonyum triyodid kristalleri en kucuk bir isi, surtunme ve carpmada bile 
patlayabilirler. Fakat evde kullanilan amonyaktan yapilan kristaller ancak atildiklarinda, isitildiklarinda veya 
surtunduklerinde  patlarlar.  Evde  kullanilan  amonyaklar  genelde  sabunda  ve  cozucu  maddelerde  bulunur.  Patlama 
esnasinda kulaklari sagir edici bir ses cikar ve mor renkli bir duman ortaligi kaplar.  Iyodin tahris edici bir maddedir ve 
temas  ettigi  yuzeyde  hic  de  iyi  izler  birakmaz.  Cigerlere  de  buyuk  olcude  zarar  verir.  Yere  coker  ve  biraktigi  lekeler 
silinmez.  Iyodin  deriyi  tahris  eder.  Derhal  bol  suyla  yikanmalidir.  Yaralayici  etkisi  buyuk  olmasa  da  kalabalik  icine 
firlatildiginda cikardigi ses yuzunden buyuk kargasaya sebep olabilir.   

Bu kristaller su sekilde imal edilir:  
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Gerekli malzemeler  

a. Iyodin kristalleri (eczanelerden satin alinabilir)  

b. Saf amonyak (amonyum hidroksit)  

c. Iki adet kavanoz  

d. Huni ve kagit suzgec  

e. Kagit havlu  

1. Iki cay kasigi iyodini kavanozlardan birinin icine yerlestirin.  

2. Iyodinin uzerini tamamen kaplayacak sekilde kavanoza amonyak dokun.  

3. Huniyi diger kavanoza yerlestirin ve huninin icine de kagit suzgeci koyun.  

(Kagit  suzgec  yuvarlaktir.  Bunu  once  ikiye,  sonra  ikiye  bolunen  kismi  tekrar  ikiye  bolun.  Elinizde  bir  tarafi 
yuvarlak bir ucgen kalacaktir. Bunu kulah biciminde huninin icine yerlestirin.)  

4. Iyodinle amonyaki bir sure tepkimeye biraktiktan sonra huninin icindeki siviyi kagit suzgece dokun.  

5. Cozelti suzulurken birinci kavanoza biraz daha amonyak koyun.  

6.  Suzgec  kagidina  dokunmadan  tum  morumsu  kristalleri  toplayin  (eldiven  kullanarak)  ve  sonra  bunlari  kagit 
havlularin uzerine birakin. Bir saat bekleyin. Herhangi bir isi veya yogun isik kaynagina yakin olmadiklarindan emin olun. 
Cunku bu safhada patlamaya cok yatkindirlar.  

7.  Halen  islakken  bu  kristalleri  bolumlere  ayirin.  Kuruduktan  sonra  para  bandiyla  bunlari  nazik  bir  sekilde 
bantlayin ve kristallere bastirmamaya cok dikkat edin. Kristallerin bu sekilde saklanma omurleri en fazla bir haftadir. Eger 
daha uzun sure saklanmak isteniyorsa hava almayan bir kab icine konmalidirlar.  

8. Yere firlatilarak ve insanlarin gectikleri yerlere konarak kullanilabilirler.  

3.12      CIVA PATLAYICISI 

Civa patlayicisi isi veya sok ile patlatilabilir. Herhangi bir kristalinin dusmesi patlamaya sebep olur. Bu konuda 
dikkatli olunmalidir. 

Gereken Malzemeler:  

a. Civa (5 gram)  

b. Yogunlastirilmis nitrik asit (35 mililitre)  

c. Etil alkol (30 mililitre)  

d. Aritilmis su  

Aletler  

a. Karistirma cubugu (cam)  

b. 100 ml’lik iki adet beher  

c. Ayarlanabilir isi kaynagi  

d. Mavi turnasol kagidi  

e. Huni ve kagit suzgec  

1.  Bir  beherin  icinde  karistirma  cubugunu  kullanarak  5  gram  civa  ile  35  gram  yogunlastirilmis  nitrik  asidi 
karistirin.  

2.  Civa  cozulene  kadar  karisimi  hafifce  isitin.  Civanin  cozuldugunun  gostergesi  cozeltinin  renginin  yesile 
donmesi ve fokurdamaya baslamasidir.  
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3. 30 ml. etil alkolu diger beherin icine yerlestirin ve yavas ve dikkatli bir sekilde birinci beherin icindekileri bu 
ikincinin icine dokun. Kirmizi ve/veya kahverengi dumanlarin cikmasi gerekir. Bu dumanlar zehirli ve parlayicidir.  

4. 30-40 dakika sonra dumanlarin renginin beyaza donmesi gerekir ki bu da tepkime isleminin sona yaklastiginin 
gostergesidir. 10 dakika sonra cozeltiye 30 ml aritilmis su ilave edin.  

5.  Sivi  cozeltiden  huni  ve  kagit  suzgec  kullanarak  dikkatli  bir  sekilde  civa  patlayicisinin  kristallerini  suzun. 
Cozeltiyi emin bir yere koyun cunku zehirli ve tahris edicidir.  

6. Mumkun nisbette fazla asidin giderilmesi icin kristalleri aritilmis suda bir kac kere yikayin. Notr olana kadar bu 
islemi  tekrar  edin.  Notr  olup  olmadiklarini  turnasol  kagidindan  anlayabilirsiniz.  Eger  turnasol  kagidi  islak  kristallere 
dokundugunda rengi degismiyorsa kristallerin Ph seviyesi (yani asidite orani)  sifir veya sifira yakindir.  

7. Kristalleri kurutun ve isi ve isik kaynaklarindan uzak bir yerde saklayin.  

Eger civa tartilamiyorsa, bu islem hacim uzerinden de yapilabilir. 10 birim nitrik asit ve 10 birim etil alkole karsi 
bir birim civa kullanin.  

3.13       NITROGLISERIN 

Nitrogliserin en hassas patlayicilardan biridir. Bununla birlikte onu guvenli hale getirmek de mumkundur, fakat 
zordur.  Bircok  genc  anarsist,  bu  bombayi  yapmaya  calisirken  ya  oldu  ya  da  yaralandi.  Nitrogliserini  Nobel  bulmustu. 
Onlarin fabrikasindada ilk zamanlarda bircok isci oldu. Sonunda nitrogliserin dinamit gibi guvenli bir hale getirildi.(Tabi 
hazir olanlari, sifirdan yaparken soz konusu degil bu)  

Gerekli malzemeler:  

a. Aritilmis su  

b. Sofra tuzu  

c. Sodyum bikarbonat (pastalarda kullanilan karbonat)  

d. 13 ml. yogunlastirilmis (konsantre) nitrik asit  

e. 39 ml. yogunlastirilmis (konsantre) sulfurik asit  

f. gliserin  

Aletler  

a. goz damlaligi  

b. 100 ml’lik beher  

c. 200-300 ml’lik iki adet beher  

d. buz banyosu (plastik bir kova)  

e. termometre  

f. turnusol kagidi  

1. 200-300 ml’lik beherlerden birine 150 ml aritilmis su koyun.  

2.  Diger  200-300  ml’lik  beherin  icine  de  150  ml  aritilmis  su  ve  bir  kasik  dolusu  sodyum  bikarbonat  koyun; 
sodyum bikarbonat suda iyice cozulene kadar karistirin. Fazla sodyum bikarbonat koymayin cunku bir noktadan sonra 
suda cozulmeyebilir.  

3.  Bir  kovayi  yariya  kadar  buzla  doldurup  icine  tuz  ekleyerek  buz  banyosu  teskil  edin.  Tuz  buzun  erimesini 
saglar ve isisini dusurur.  

4. 100 ml’lik beheri bu banyonun icine yerlestirin ve 13 ml nitrik asidi bu beherin icine koyun. Beheri, kovaya 
oynamayacak ve icine daha fazla madde kondugunda kovadaki buz icine dolmayacak sekilde sabitleyin.  Asidin isisi 20 
dereceye gelene kadar bekleyin.  
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5. Nitrik asit 20 dereceye geldiginde yavasca ve cok dikkatli bir sekilde 39 ml sulfurik asidi nitrik asidin uzerine 
dokun. Iki asidi karistirin ve karisimin isisi 10 dereceye dusene kadar sogutun. Bunu yapmak icin gerekirse baska bir buz 
banyosu kullanin.  

6.  Bir  goz  damlaligiyla  yavasca,  her  defasinda  bir  damla  olmak  uzere  gliserini  karisimin  icine  damlatin. 
Termometreyi  gliserinle  asit  karisiminin  bulustugu  noktada  tutun  ve  buradaki  isinin  30  derecenin  uzerine  cikmasina 
kesinlikle izin vermeyin. Isi 30 dereceye dogru yukselirse damlatmayi kesin ve dikkatli bir sekilde buz takviyesi yapin. 
Eger yine yukselirse derhal uzaklasin. Gliserin hizli bir sekilde nitratlasip patlayacaktir.  

7. Asid karisiminin uzerinde ince bir gliserin tabakasi olusana kadar damlatmayi surdurun. Bu islemi yapmanin 
en iyi yolu, yukaridaki nisbetleri koruyarak islemleri mumkun oldugu kadar kucuk miktarlarda gerceklestirmektir.  

8.  Asid  karisimiyla  gliserinin  nitratlasmasini  saglamak  icin  cubukla  karistirin  ve  bu  arada  surekli  buz  ve  tuz 
takviyesi yapin. Isinin kesinlikle 30 derecenin ustune cikmasina izin vermeyin. Bu islem on dakika surecektir. Genellikle 
bu esnada nitrogliserin, asit karisiminin uzerinde belirmeye baslayacaktir. Sulfurik asit, tepkime neticesi ortaya cikan suyu 
emecektir.  

9.  Tepkime  bittiginde  ve  nitrogliserinin  isisi  30  derecenin  altinda  oldugunda  asit  karisimi  ve  nitrogliserinden 
olusan cozeltiyi dikkatli ve yavas bir sekilde  icinde sadece su bulunan beherin icine dokun. Nitrogliserin hemen suyun 
dibine cokecektir ve asit-su karisimi ustte kalacaktir. Ustte kalan bu karisim dokulebilir ve bu yolla mumkun oldugu kadar 
cok asit-su karisimi, nitrogliserin zedelenmeden tahliye edilebilir.  

10.  Temiz  bir  goz  damlaligiyla  dikkatli  bir  sekilde  nitrogliserini  alip  2  nolu  maddedeki  beherin  icine  damlatin. 
Sodyum  bikarbonat  cozeltisi  asidin  fazlasini  eleyecektir;  boylece  nitrogliserin  daha  kararli  hale  getirilecek  ve  durup 
dururken  patlamasi  engellenecektir.  Turnasol  kagidi  ile  nitrogliserinin  asidite  oranini  tesbit  edin  ve  eger  gerekiyorsa 
baska bir beherde hazirlanmis sodyumbikarbonat cozeltileri kullanarak asid oranini dusurun.  

11. Nitrogliserindeki asit orani mumkun olan en dusuk seviyeye geldiginde emin  bir yerde ve temiz bir kabin 
icinde saklayin. Nitrogliserin goorunurde hic bir sebep yokken bile patlayabilir; onun icin hic bir hasaratin olmadigi serin 
yerlerde muhafaza edin.  Nitrogliserinin tek basina kullanilmasi zordur. Talasve kagit gibi maddelerle karistirilarak plastik 
bir borunun icine yerlestirilip patlayici olarak kullanilabilir.  

3.14     PIKRATLAR 

Pikrit  asidin  ya  da  tirinitrophenol  un  yapimini  daha  vermedik,  once  bunlarin  tuzlarini  anlattik.  Tuzlari  cok 
duyarlidir  ve  patlayicinin  carpma  etkisi  ile  patlamasini  saglarlar.  Metal  hidroksitle(sodium,potasyum  hidroksit  ornektir) 
pikrit asidi karistirip sonra suda buharlastirarak metal pikratlar elde edilebilir. Pikrik asidi sodyum veya potasyum hidroksit 
gibi metal hidroksitlerle karistirip suyu buharlastirarak metal pikratlar olusturulabilir. Yapmaniz gereken pikrik asit bulmak 
veya uretmek ve bunu orta molaritedeki (6-9 M) potasyum veya sodyum hidroksitle karistirmaktir. Bu madde dokunmaya 
karsi cok hassastir ve yuksek gucteki patlayicilar icin funye vazifesi gorebilir.  

3.2      DUSUK SEVIYELI PATLAYICILAR 

Av  malzemeleri  satan  yerlerden  alabileceginiz  ve  patlayici  aletlerde  kullanilan  bircok  dusuk  seviyeli  patlayici 
vardir. Fakat bu magazalarda calisan akilli biri sizin tipinize bakarak bunlari size satmayabilir. Bu durumda bireysel olarak 
kendi patlayicimizi kendimiz uretmeliyiz.  

3.21     KARABARUT 

Ilk  defa  Cinliler  tarafindan  havaifisek  yapiminda  kullanildi.  Karabarut  ilk  defa  silahlarda  ve  patlayicilarda  12. 
yuzyilda kullanildi. Yapmasi cok kolaydir fakat cok guclu ve guvenli degildir. Yandiginda karabarutun sadece %50 si sicak 
gazlara donusur; diger yarisi iyice yanmis parcaciklardir.  Karabarutun bir adet onemli problemi var: statik elektrikle ates 
alabilir. Bu su anlama gelir, karabarut sadece plastik veya tahta materyaller ile uretilmelidir.   

a. Potasyum veya sodyum nitrat (75 g)  

b. Sulfur (10 g)  

c. Odun komuru (15 g)  

d. Aritilmis su  

Aletler  

a. Tahta salata karistiracagi  

b. 3 adet plastik canta  
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c. 300-500 ml’lik beher  

d. Isi kaynagi  

e. Kahve ogutucu  

1.  Ogutucunun  icine  kucuk  bir  miktar  potasyum  veya  sodyum  nitrat  koyup  ogutunn  ve  ogutulmus  maddeyi 
plastik cantalardan birinin icine yerlestirin.  

2. Ayni seyi sulfure ve odun komurune de tatbik edin; bunlarin her birini de ayri birer plastik cantaya koyun.  

3. Ogutulmus potasyum veya sodyum nitrati beherin icine koyun; sonra bu karisimi tamamen islatacak kadar 
kaynar suyu uzerine ekleyin.  

4. Sonra diger cantalardaki maddeleri de islak potasyum veya sodyum nitratin uzerine ekleyin ve bir kac dakika 
boyunca iyice karistirin. Karisimin her tarafi siyah olana kadar bunu surdurun.  

5. Gunesli bir gun beheri gunesin altina koyun. Gunes isigi kara barut icin en iyi kurutucudur cunku hem cok 
sicak degildir hem de suyu cabucak buharlastirir.  

6. Barutu beherin icinden siyirip alin ve tahtadan yapilma, ici kagitla donatilmis bir kabin icinde, rutubetsiz bir 
ortamda saklayin.  

3.22     NITROCELLULOSE 

Nitroseluloz  tufek  ve  toplarda  kullanilan  barut  turunun  diger  adidir  (metinlerde  tufekbarutu  olarak  geciyor). 
Karabaruttan  daha  kararli  bir  yapidadir,  ve  cok  daha  buyuk  hacimde  sicak  gaz  uretir. Ayrica  kapali  mekanlarda 
karabaruttan daha hizli yanar.  

Gerekli malzemeler:  

a. Pamuk (seluloz)  

b. Sulfurik asit  

c. Nitrik asit  

d. Aritilmis su  

Aletler  

a. 2 adet 200-300 ml’lik beher  

b. Huni ve suzgec kagidi  

c. Turnasol kagidi  

1. Beherin icine 10 cc (1000 cc=1 litre) sulfurik asit ve 10 cc nitrik asit dokun.  

2. Hemen akabinde yarim gram pamuk atin ve 3 dakika boyunca iyice asit karisimini emmesini saglayin.  

3. Nitro-pamugu cikarin ve yikamak icin icinde aritilmis su bulunan diger behere koyun.  

4. Maddeyi kurutup sonra tekrar yikayin.  

5. Turnasol kagidiyla asit seviyesini olcun ve asidi sifirlanana kadar yikama islemini surdurun. Ardindan tekrar 
kurutup yine tahta bir kabin icinde ve rutubetsiz bir ortamda saklayin. 

3.23     YAKIT - OKSITLEYICI KARISIMLAR 

Evde yanlislikla (anlamadan) neredeyse sonsuz sayida yakit-oksitleyici uretiriz. Bazilari bayagi etkili ve 
tehlikelidir, bazilari ise daha guvenli ve daha az etkilidir. Ise yariyan yakit-oksitleyici karisimlar asagida listelenmistir, fakat 
maksimum  etki  icin  her  kimyasal  bilesigin  oranlari  suphelidir  (kesin  olarak  soylenemez).  Her  yakit  ve  oksitleyicinin 
kabataslak yuzdeleri asagida verilmistir: 
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Oksitleyici % 
Agirligi 

Yakit % 
Agirligi 

Hiz Notlar 

Potasyum Klorat 67 % Sulfur 33 % 5 Surtunme/Carpma 
Duyarli; Kararsiz 

Potasyum Klorat 50 % Seker 35 % 5 Oldukca Yavas Yanar 
Mangal Komuru 15 % Kararsiz 

Potasyum Klorat 50 % Sulfur 25 % 8 Son Derece Kararli 
Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

25 % 

Potasyum Klorat 67 % Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

33 % 8 Kararsiz 

Sodyum Nitrat 65 % Magnezyum Tozu 30 % ? Yanma Hizi Onceden 
Bilinemez Sulfur 5 % 

Potasyum 
Permanganat 

60 % Gliserin 
Uyari : Gliserin Kendi 
Kendine Tutusabilir 

40 % 4 Ateslemeyi Geciktirme 
Parca Boyutuna Baglidir 

Potasyum 
Permanganat 

67 % Sulfur 33 % 5 Kararsiz 

Potasyum 
Permanganat 

60 % Sulfur 20 % 5 Kararsiz 
Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

20% 

Potasyum 
Permanganat 

50 % Seker 50 % 3 ? 

Potasyum Nitrat 75 % Mangal Komuru 15 % 7 Bu Karabaruttur! 
Sulfur 10 % 

Potasyum Nitrat 60 % Toz Halinde Demir veya 
Magnezyum 

40 % 1 Cok Sicak Yanar 

 

 

Oksitleyici % 
Agirligi 

Yakit % 
Agirligi 

Hiz Notlar 

Potasyum Klorat 75 % Fosfor Seskuisulfit 25 % 8 Kibritlerde Kullanilir 

Amonyum Perklorat 70 % Aluminyum Tozu ve 
kucuk miktar 
DemirOksit 

30 % 6 Uzay Araclari icin kati yakit 
yapiminda kullanilir 

Potasyum Perklorat 
(Sodyum Perklorat) 

67 % Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

33 % 10 SIMSEK Barut 

Potasyum Perklorat 
(Sodyum Perklorat) 

60 % Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

20 % 
 

8 Alternatif 
SIMSEK Barut 

Sulfur 20 % 

Baryum Nitrat 30 % Aluminyum Tozu 30 % 9 Alternatif 
SIMSEK Barut Potasyum Perklorat 30 % 

Baryum Peroksit 90 % Magnezyum Tozu 5 % 10 Alternatif 
SIMSEK Barut Aluminyum Tozu 5 % 

Potasyum Perklorat 50 % Sulfur 25 % 8 Biraz Kararsiz 

Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

25 % 

Potasyum Klorat 67 % Kirmizi Fosfor 27 % 7 Cok Kararsiz 
Carpmaya Duyarli Kalsiyum Karbonat 3 % Sulfur 3 % 

Potasyum 
Permanganat 

50 % Toz Seker 
Magnezyum veya 
Aluminyum Tozu 

25 % 
25 % 

7 Kararsiz;  
Islanirsa Ateslenebilir! 

Potasyum Klorat 75 % Mangal Tozu 15 % 6 Kararsiz 
Sulfur 10 % 

 

NOT: Potasyum perklorat konulmasi gereken karisimlara sodyum perklorat konulursa, karisim nem kapan bir 
karisim  olur  ve  daha  az  kararli  olur.  Hiz  sayisi  daha  fazla  olanlar,  yani  daha  hizli  olan  yakit-oksiyleyici  karisimlar 
ateslemeden SONRA yanarlar. Ayrica, kural olarak, daha iyi barut, daha iyi yanma hizi olan baruttur. Goruldugu gibi evde 
yapilacak cok sayida yakit-oksitleyici karisimlar vardir. Yakitin ve oksitleyicinin miktarini degistirerek, daha farkli yanma 
hizlari elde edilebilir, fakar bu islem karisimin duyarliligini da degistirebilir. 
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3.24    PERKLORATLAR 

Kural  olarak  perklorik  asitle  munasebete  tâbi  tutulan  oksitlenebilir  herhangi  bir  madde,  dusuk  seviyeli  bir 
patlayici  hâline  gelecektir.  Potasyum  veya  sodyum  gibi  metaller  simsek  turu  barutlar  icin  bulunmaz  kaynaklardir. 
Perkloratlastirilabilecek malzemelere ornek olarak pamugu, kagidi ve talasi verebiliriz. Potasyum veya sodyum perklorat 
yapmak icin o maddenin hidroksidini, yani potasyum veya sodyum hidroksidi bulun. Perklorat edilecek malzemeyi kucuk 
miktarda  asit  ile  tecrube  etmek  iyi  fikirdir  cunku,  malzemelerin  bazisi  asit  ile  temas  ettiginde  patlama  temâyulu 
gostermektedirler.  

3.3     YUKSEK SEVIYELI PATLAYICILAR 

YUksek seviyeli patlayicilar hic bir guclukle karsilasmadan evde yapilabilir. Bunlarin imalindeki asil problem nitrik 
veya sulfurik asit gibi asitlerin temini ve islem esnasinda dikkatli bir sekilde kullanilmasidir. Yuksek seviyeli patlayicilar 
cok  buyuk  bir  siddetle  gumlerler,  cunku  yapilarinda  bir  miktar  yanici  madde  ve  uc  veya  daha  fazla  nitrojen  dioksit 
molekulu  bulunmaktadir. Bu patlayicilarin  en  bilineni TNT’dir. Bir TNT molekulunden  sok dalgasi (yani  funyenin 
gonderdigi ates) gectiginde nitrojendioksit zinciri kirilir ve serbest kalan oksijen yanici madde ile birlesir; bunlarin hepsi 
saniyenin yuzde biri kadar zaman diliminde vukû bulur. Asagida evde yapilabilecek bazi yuksek seviyeli patlayicilarin imal 
usulleri listelenmistir. 

3.31     R.D.X. 

R.D.X., ayni zamanda siyklonit de denir, C-1 in bilesenlerindendir. Ayrica orduda kullanilan butun patlayicilarin 
icinde en degerli olanlarindan biridir. Cunku TNT den birbucuk kat daha gucludur, ayrica patlatilmasi daha kolaydir. Tek 
basina kullanilmamalidir. Civa patlayicisindan ve nitrogliserinden daha az hassastir. Fakat hala tek basina kullanmaya 
kadar duyarlidir. Amonyum nitrat haric diger yuksek seviyeli patlayicilardan yapimi daha kolaydir. 

Gerekli Malzemeler:  

a. Hekzamin veya metenamin yakit tabletleri  

b. Yogunlastirilmis nitrik asit (550 ml)  

c. Aritilmis su  

d. Sofra tuzu  

e. Buz  

f. Amonyum nitrat  

Aletler  

a. 600 ml’lik beher  

b. Cam karistirma cubugu  

c. Huni ve kagit suzgec  

d. Buz banyosu kabi (plastik bir kova)  

e. Termometre  

f. turnasol kagidi  

Yapilsi:  

1.  Beheri  buz  banyosunun  icine  yerlestirin  ve  dikkatli  bir  sekilde  550  ml  yogunlastirilmis  nitrik  asidi  behere 
dokun.  

2.  Asidin  isisi  20  derecenin  altina  indiginde  icine  kucuk  miktarlarda  ufalanmis  yakit  tabletlerini  ilave  edin.  Isi 
yukselecektir  ama  buz  ve  tuz  takviyesiyle  isiyi  30  derecenin  altinda  tutmaniz  gerekmektedir.  Aksi  takdirde  cok  tatsiz 
neticeler hâsil olacaktir. Karisimi cam cubukla karistirin.  

3. Isiyi yeni bir buz banyosu olusturup beheri dikkatli bir sekilde bu yeni banyonun icine koyarak sifir derecenin 
altina indirin. Veya eski buz banyosuna amonyum nitrat koyun, cunku bu madde su ile temas ettiginde sogur. En azindan 
yirmi dakika boyunca karisimin isisini sifir derecenin altinda tutarak karistirmayi surdurun.  
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4. Karisimi bir litrelik ufalanmis buzun icine dokun. Terkibi sallayip karistirin ve eritin. Erir erimez kristalleri kagit 
suzgec ve huni vasitasiyla suzun ve tahris edici siviyi tahliye edin.  

5.  Yarim  litre  aritilmis  kaynar  suya  kristalleri  yerlestirin.  Sonra  kristalleri  suzun  ve  mavi  turnasol  kagidi  ile 
kristallerin asid seviyesini olcun. Bu islemi turnasol kagidinin rengi degismeyene kadar 5 veya 6 kere tekrarlayin.  

6. Kullanilacagi tarihe kadar kristalleri islak halde muhafaza edin. Kullanmadan once tamamen kurutun.  

7. RDX’e 5. safhada amonyum nitrat eklemek sûretiyle hem patlayicinin hassasiyetini dusurmek hem de gucunu 
artirmak mumkundur. Sodyum veya potasyum nitrat da eklenebilir. Ufak bir miktar potasyum nitrat, RDX’i kararli kilmak 
icin kâfidir.  

RDX’i kesinlikle tek basina kullanmayin. Bir santimetre kup icine 1.55 gram RDX konup ateslendiginde saniyede 
sekiz bucuk kilometre hizla patlar.  (Ses hizinin 30 kati). Tahrip gucunu siz hesap edin. (1,55 g/cm3 yogunluk)  

C-1 YAPIMI 

Bu  patlayici icin plastik bir  canta,  RDX  patlayicisi, mineral yagi  ve  lesitin  gereklidir.  Karisimin  % 88.3’u  RDX, 
%11.1’i mineral yagi ve %0.6’si lesitindir. Bu maddeleri plastik cantanin icinde yogurun. Boylece patlayici daha kararli ve 
kullanilir hâle gelecektir. Plastik yerine tahta bir kab da olabilir. Muhim olan elektrik gecirmemesidir.  

HMX YAPIMI 

Bu patlayici da TNT ile RDX’in karisimindan olusmaktadir.  Aralarinda oran agirlik bazinda yari yariyadir.  RDX 
kadar hassas ve guclu degildir. 

3.32      AMONYUM NITRAT 

Amonyum nitrat bir Gerilla tarafindan 2.33 de gosterildigi gibi gelisiguzel bir sekilde yapilabilir, veya bir insaat 
alanindan calinabilir, amonyum nitrat kayalari parcalamak icin kullanilir. Carpmaya ve isiya karsi cok dayaniklidir ve son 
derece gucludur. Ateslenmesi ise cok zordur. Ateslenmesi icin bir tane funyenin TNT kalibina, onun da amonyum nitrata 
baglanmasi gerekir. Patlamanin siddeti muthis olacaktir.    

          _________________________________________ 

          |       |                               | 

  ________|       |                               | 

     |        | T.N.T.|     amonyum nitrat        | 

     |funye  |destekci|                           | 

     |_______|       |                            | 

          |       |                               | 

          |_______|_______________________________| 

  

Funye  ateslenir,  sonra  bu  TNT  yi  patlatir,  TNT  Amonyum  nitrata  cok  buyuk  br  sok  dalgasi  yollar  ve  bu  da 
amonyum nitrati patlatir. 

3.33     ANFOS 

ANFOS kelimesi Amonyum Nitrat Fuel-Oil Solusyonu kelimelerinin bas harflerinden olusmustur. Cok guclu bir 
terkiptir. ANFOS, amonyum nitratin havadan nem kapma ihtimalini azaltir. Nem amonyum nitratin patlamasini 
engellemektedir. Ateslenmesi yine de zordur. %94 amonyum nitrat ile %6 kerosen veya fuel oil karistirilarak elde edilir. 
ANFOS u patlatmak icin yine buyuk bir sok dalgasi gerekmektedir. 

3.34       T.N.T. 

TNT, ya da diger adiyle Tri-Nitro-Toluen, belkide bilinen en eski ikinci yuksek seviyeli patlayicidir. Dynamit birinci 
olandi. TNT sabah cizgi filimlerinde gosterildiginden beri en cok bilinen yuksek seviyeli patlayicidir. TNT endustride nitrik 
ve sulfurik asidi korumak icin tasarlanan uc nitrasyon asamasindan gecirilir. Gerilla tabiki en ekonomik metodu yegeler. 
Bu ekonomik metod toluen ile cok guclu nitrik asidi kimyasal isleme tabi tutmak ile yapilabilir.  Daha sonra Sulfatlanmis 
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toluene cok guclu nitrik asitle, buz banyosunda, kimyasal isleme tabi tutulur. Soguk su cozeltiye eklenir ve cozelti daha 
sonra suzulur. 

3.35     POTASYUM KLORAT 

Potasyum klorat tek basina evde yapilamaz fakat laboratuarlardan elde edilebilir. Eger postayum klorat kucuk 
bir miktar vazelinle ya da petrol bir jel ile karistirilirsa ve sok dalgasi uygulanirsa, madde karabaruttan biraz daha fazla 
gucle  patlamis  olur.  Tabiki  kapali  bir  alanda  patlatmaktan  bahsediyoruz.  Boyle  bir  patlayici  yapma proseduru  asagida 
verilmistir: 

MALZEMELER ARAC-GERECLER 

POTASYUM KLORAT (HACIME 
GORE 9 PARCA) 

FERMUARLI PLASTIK CANTA 

PETROL JEL (VAZELIN) (HACIME 
GORE 1 PARCA) 

KILDEN BIR KAP VEYA TAHTA 
BIR KAP VE TAHTA BIR KASIK 

 

1)  Potasyum klorati iyi bir toz haline gelene kadar kapta yavasca ve dikkatlice ogutun. Ne kadar iyi ogutulurse o 
kadar iyi patlar. 

2)    Toz  haline  gelmis  potasyum  klorati  plastik  cantaya  koyun.  Sonra  petrol  jeli  plastic  cantaya  koyun,  yanliz 
cantanin kenarlarina dusen madde miktarini az tutun. Ornegin vazelini potasyum klorat tozunun ustune koyun. 

3)  Cantayi kapatin, ve hic kuru potasyum klorat tozu kalmayincaya kadar yogurun. Eger gerekirse cantaya biraz 
daha vazelin koyun. 

4)    Bu  madde  24  saat  icinde  kullanilmalidir,  kullanilmamasi  halinde  buyuk  oranda  patlama  etkisi  azalacaktir. 
Fakat bu reaksiyon zararsizdir, ortaya isi veya tehlikelir maddeler yaymaz. 

3.36     DINAMIT 

Dinamit kelimesi Yunan dilindeki "dinamis" kelimesinden gelir, bu kelime guc manasina gelir. Dinamiti, Nobel 
nitrogliserini  bulduktan  bir  sure  sonra  kesfetmistir.  Dinamit  gelistirildi  cunku  nitrogliserin  herhangi  bir  darbeye  cok 
duyarliydi. Biraz akilli biri nitrogliserini dinamite donusturebilir. Bu is nitrogliserine talas gibi cesitli maddeler eklenerek 
gerceklesebilir.  Talas  hacime  gore  nitrogliserinin  buyuk  agirligini  olusturur.  Amonyum  nitrat  gibi  diger  maddeler  de 
eklenebilir, ve  bunlar patlayiciyi desentetize olmaya meyilli hale (hassasiyeti de dusurur) getirir ve gucu arttirir. Fakat 
yinede nitrogliserin bilesenleri gercekten guvenli degildir. 

3.37     NITRONISASTA PATLAYICILARI 

Bu  patlayicilari  yapmak  cok  kolaydir;  yapilmasi  gereken  sadece  muhtelif  nisastalari  yogunlastirilmis  nitrik  ve 
sulfurik asitle isleme tâbi tutmaktir. 10 ml sulfurik asidi 10 ml yogunlastirilmis nitrik aside eklenir. Bu karisima yarim gram 
nisasta katilir. Ardindan soguk su da konur. Ortaya cikan  nitronisasta suzulur. Nitronisasta TNT’den daha zayiftir ama 
daha patlayicidir.  

3.38     PIKRIK ASIT 

TNP  olarak  da  bilinen  pikrik  asit,  cogunlukla,  TNT  ve  amonyum  nitrat  gibi  daha  az  hassas  patlayicilari 
ateslemekte  kullanilan  bir  funye  vazifesi  gormektedir.  Bu  maddenin  imalindeki  en  buyuk  tehlike  potasyum  pikrat  gibi 
aniden patlayan unsurlarin ortaya cikabilmesidir.  

Gerekli Malzemeler  

a. Fenol (9.5 g)  

b. Yogunlastirilmis sulfurik asit (12.5 ml)  
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c. Yogunlastirilmis nitrik asit (38 ml)  

d. Aritilmis su  

Aletler  

a. 500 ml’lik erlen (dar boyunlu kucuk sise; ingilizce flask*)  

b. ayarlanabilir isi kaynagi  

c. 1000 ml’lik beher  

d. suzgec kagidi ve huni  

e. cam karistirma cubugu  

1. 9.5 gram fenolu 500 ml’lik erlenin icine yerlestirin.  Ardindan dikkatli bir sekilde 12.5 ml sulfurik asit ekleyip 
karistirin.  

2. 400 ml musluk suyunu 1000 ml’lik behere koyup ilitin.  

3.  500  ml’lik  erleni  sicak  suyun  uzerinde  ilittiktan  sonra  icine  yerlestirin  ve  30  dakika  boyunca  karistirmayi 
surdurun. 30 dakika sonra erleni disari cikarip bes dakika kadar sogumasini bekleyin.  

4. Yukarida kullanilan kaynar suyu dokun; soguduktan sonra ayni beheri buz banyosu yapmakta kullanin. Icinde 
fenol ve sulfurik asit bulunan erleni bu buz banyosunun icine yerlestirin. Ardindan karisima azar azar 38 ml 
yogunlastirilmis  nitrik  asit  ilave  edin  ve  surekli  karistirin.  Siddetli  ama  zararsiz  bir  tepkime  husûle  gelecektir.  Tepkime 
durunca erleni buz banyosundan cikarin.  

5. Buz banyosu kabini isitin, eger camsa ve biraz daha musluk suyu kaynatin. Karisimi iceren erleni kaynar suya 
koyun ve bu suda 1.5-2 saat isinmasini bekleyin.  

6. 100 ml soguk aritilmis suyu karisima ilave edin ve soguyana kadar buz banyosunun icinde tutun.  

7. Huninin icinden siviyi dokerek sarimtirak pikrik asit kristallerini suzun. Arta kalan siviyi emin bir yere dokerek 
tahliye edin.  

8. Aritilmis su ile 500 ml’lik erleni iyice yikayin ve suzgec kagidindaki kristalleri bu erlenin icine koyun.  300 ml 
aritilmis su ekleyip hizla sallayin.  

9. Kristalleri tekrar suzup kurutun.  

10. Kristalleri hava almayan cam bir kapta muhafaza edin; asla metal bir kaseye koymayin. CUnku kristaller, 
icine konulduklari metal kapta derhal tepkimeye girip patlarlar. 

3.39     AMONYUM PIKRAT 

Amonyum  pikrat,  diger  adiyle  D-Patlayicisi,  diger  bir  guvenli  patlayici  cesitidir.  Patlamak  icin  guclu  bir  soka 
ihtiyac  duyar,  amonyum  nitratin  patlamasi  icin  gereken  sok  gucundan  biraz  az  miktari  patlamasi  icin  yeterlidir.  Pikrik 
asitten cok daha guvenlidir, cunku metal bir kaba kondugunda zehirli tuzlara donusme gibi bir egilimi yoktur. Basit olarak 
pikrik asit ve evde kullanilan amonyaktan yapilabilir. Butun gereken, pikrik asit kristallerini, cam bir kaba koymak ve sicak 
suda  kristallerin  cozunmesini  saglamaktir.  Sonra  icine  evde  kullanilan  amonyaktan  dokun  ve  amonyagin  olcusuzce 
buharlasmasina izin verin. Buharlasma sonunda geriye kalan toz amonyum pikrat olmalidir.  

3.40   NITROJEN TRIKLORIT 

 Azotun kloridi olarak da bilinir. Bu madde, yag sarisina calan bir sividir. 60 dereceye kadar isitildiginda veya 
dogrudan alevle temas ettiginde siddetle patlar. Uretilmesi oldukca basittir.  

1. Bir beherin icine su koyup 5 cay kasigi amonyum nitrat ekleyin. Fazla amonyum nitrat katmayin ki bir kismi 
cozulemeyip suyun dibine cokmesin.  

2.  Muslugu  ve  cam  borusu  olan  buyuk  bir  erlende  hidroklorik  asit  ile  potasyum  permanganati  karistirin;  cam 
borudan cikan klor gazini ters dondurulmus ikinci bir beherde toplayin.  

3.  Amonyum  nitrat  iceren  cozeltinin  uzerine  bu  ters  dondurulmus  beheri  yerlestirip  birlesme  noktasini  iyice 
bantlayin. Asagidaki beheri hafifce isitin. Bu yapildiginda yag sarisi rengindeki damlaciklari cozeltinin yuzeyinde 
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gozukmeye  baslayacaklar  ve sonra  dibe  cokeceklerdir.  Tam  bu sirada ocagi  kapatin.  Bir  beher icinde  toplama  yerine 
klorin gazini amonyum nitrat cozeltisinin icinden gecirebilirsiniz.  Fakat bu zamanlamayi iyi ayarlamayi gerektirmektedir. 
Ayrica klorin gazi, evde kullanilan berrak amonyak ile dolu bir beherin hafifce isitilmasindan cikan anhidrus amonyak ile 
de karistirilabilir. Klorin ve amonyak cikaran beherlerden gelen cam borulari ici su dolu bir erlene yerlestirin.  

4. Goz damlaligi ile sari damlaciklari toplayin ve derhal kullanmaya bakin; cunku nitrojen triklorit 24 saat icinde 
bozunur. 

3.41     KURSUN AZID 

Kursun  Azid,  genellikle  patlayicilari  ateslemekte  kullanilir. (sok  dalgasi)  Fakat  kendi  basinada  duyarli  bir 
patlayicidir.  Carpma  gucuyle  patlatilamaz,  fakat  isi  enerjisiyle  patlatilabilir  (atesleyici  bir  tel  buna  ornek  olabilir,    isi 
vermesi yeterli.) Yapilmasi basittir, tabi eger asagidaki kimyasalari  bulabilirseniz.  

Sodyum azid ve kursun asetat in iki farkli kapta suyun icinde cozunmesini saglayin, sonra suda cozunmus iki 
maddeyi  de  ayni  kaba koyun  ve  karistirin.  Sonra karisimi hafif  atese  koyun.  Karisima,  reaksiyon bitene kadar  fazlaca 
kursun  asetat  koyun,  bunu  yaptiktan  sonra  cam  kabin  dibindeki  cokeltiler  kaybolacak.  Cozeltiyi  filtreleyin,  ve  kalan 
cokuntuyu sicak suda yikayin. Kalan cokelti kursun asetattir, ve guvenli olmasi icin islak bir bicimde saklanmalidir. Eger 
kursun asetat bulunamassa, basitce asetik asit bulun ve icine kursun metal ekleyin. Karabarut mermileri bu is icin iyidir.  

3.42    CAMASIR SUYUNDAN PLASTIK BOMBA YAPIMI 

Potasyum klorat cok patlayici bir maddedir ve mayinlarin ana unsurlarindan birisidir.  

Gerekli malzemeler:  

a. Camasir suyu  

b. Ocak  

c. Hidrometre  

d. Atese dayanikli buyuk bir cam veya emaye celik kab  

e. Potasyum klorit (Saglik merkezlerinde veya eczanelerde perhiz tuzu olarak satilir)  

1. Dort bucuk litre camasir suyunu cam veya celik kabin icine bosaltip isitmaya baslayin.  

2.  Camasir  suyu  isinirken  icine  63  gram  potasyum  klorit  atin.  Hidrometre  ile  surekli  karisimi  kontrol  edin  ve 
normal  hidrometrelerde  ibre  “1.3”u  gosterene  kadar  kaynatin.  Elektronik  hidrometrelerde  ise  “Full  charge”  yazisini 
okuyana kadar isitin.  

3.  Sonra  buzdolabinda  “0”  dereceye  gelene  kadar  sogutun  ve  icinde  tesekkul  etmis  kristalleri  bir  suzgec 
kagidiyla alin. Ve ardindan karisimi yine isitin. Ve tekrar ayni islemi uygulayin.  

4.  Kristalleri  damitilmis  su  ile  56  gram  kristale  100  mililitre  su  tekabul  edecek  sekilde  karistirin.  Bu  karisimi 
kaynayana kadar isitin ve sonra sogutun.  Ardindan yine olusmus olan kristalleri suzgec kagidiyla alin. Bu kristalleri saf 
potasyum klorat kristalleri olmasi lazim gelir.  

5. Bu kristalleri pudra gibi olana kadar ufalayin ve icindeki tum nemin gitmesi icin hafif ateste isitin.  

6. Bes gram Vazelinle bes gram balmumunu elinizle yogurun ve sonra bu macunu kamp ocaklarinda kullanilan 
beyaz  benzinin  icine  koyup cozun.  Bu  siviyi  plastik  bir kovadaki 90 gram sodyum  kloratin  uzerine dokun  ve  yogurun. 
Sonra beyaz benzinin gitmesini bekleyin.  

7. Bu patlayiciyi sulfurden uzak ve serin bir yerde muhafaza edin. Patlayici balmumunun icine yerlestirip istenen 
sekle ve kaliba sokulabilir. 1.3 gram patlayiciyi balmumu ile zirhlayip icine bir fitil veya baska herhangi bir atesleyici (kablo 
v.s.) soktuktan sonra bir kabin icine yerlestirin ve patlatin.  

Sonuc muthis olacaktir.  

UYARI: Evde yapilan bu tur patlayicilar asla depolanmamalidir ve derhal kullanilmalidir. Imalat esnasinda azami 
dikkat sarfedilmelidir. Surtunmeden, isidan ve her tur kimyevi maddeden uzak tutulmalidir.  
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3.5     DIGER PATLAYICILAR  

Kalan  bolum,  bir  yere  atesle  zarar  vermek  icin  kullanilabilecek  materyalleri  anlatiyor.  Aslinda  bu  bolumde 
anlatilanlar patlayici sayilmaz ama patlaycinin yarattigi sonuclari yaratabilir.  

3.51     TERMIT 

Termit bir yakit-oksitleyici karisimdir ve cok buyuk derecelerde isi ortaya cikarmak icin kullanilir. 3.23 bolumunde 
bunu  gostermedik  cunku,  bu  madde  birseye  isteyerek  reaksiyon  vermez,  reaksiyon  vermek  zorunda  birakilir.  Pas  ile 
aluminyumun  karisimindan  husûle  gelmektedir.  Ateslendiginde  aluminyum  yanar  ve  pastaki  oksijeni  ceker.  Meydana 
cikan isi inanilmazdir: 2200 derece. Bu neredeyse atom bombasinin yaydigi isinin yarisidir  

Gerekli Malzemeler  

a. Toz haline getirilmis 10 gram aluminyum  

b. Toz haline getirilmis 10 gram demir pasi  

Bu karisimin ateslenmesi icin genelde magnezyum kullanilir. Benzin kullanilarak   (mesela molotof kokteyli ile) 
yakilabilirse magnezyum termiti yakabilir. Artik onun da yakamayacagi bir sey yoktur. 

3.52     MOLOTOF KOKTEYLI  

Molotof kokteyli ilk kez Ruslar tarafindan Alman tanklarini etkisiz hale getirmek icin kullanilmistir, bugun molotf 
kokteyli butun dunyadaki Gerillaler tarafindan kullanilmaktadir. Yapilmasi gercekten cok kolaydir, ve cok etkili sonuclar 
yaratabilir. Cok yanici sivi bir madde alinir, bu madde benzin,   kolonya, etil alkol olabilir (bu maddeler genellikle ucucu 
maddelerdir.), ve sonar madde buyuk bir cam siseye koyulur, bu sayede herkesin yapabilecegi bir alevbombasi ortaya 
cikmis olur. Yanici maddeyi siseye koyduktan sonra, bir parca kumas bulun ve siseye koydugunuz maddeden kumas 
parcasina  iyice  surun(benzin  koyduysaniz    kumasi  benzinleyin),  sonra  bu  bez  parcasini  sisenin  ust  kismina  bir  kismi 
disarida  kalacak  sekilde sokun. Sonra bezin yukarida kalan kismini cakmak, kibrit vs ile yakin  sonra firlatin. Eger yanan 
kumasta  bir  sorun  cikmassa  ve  sise  de  attiginizda  kirilirsa,  attiginiz  yeri  buyuk  alevler  saracaktir.  Sorun  cikmamasini 
garanti  etmek  icin,    yanici  madde  ucucu  bir  madde  ile  karistirilmalidir.  Gres  yagi(Gres  yagi  yerine  sivi  deterjan  da 
kullanilabilir) ve benzin den olusan bir karisim sisenin dustugu yapisacaktir ve bunun alevini sondurmek cok  daha zor 
olacaktir. Boyle bir karisim atilmadan once cok iyi calkalanmalidir. Karisim eger 5 (bes) litrelik  bir damacana sisesine 
yapilirsa tam bir “yokedici molotof” elde edilmis olur. Afgan Molotofu” adi verilen molotof cesidinde ise, yine yukaridaki 
karisim yapilir  ve bu ustune seker de ilâve edilir. Bunun ozelligi, bir comlek testinin  icinde olmasidir. Yani sise yerine, 
topraktan  yapilma  comlek  testi  kullanilir.    (Testiler,    cicekcilerde  mevcuttur.)  “Afgan  molotofu”nun  bir  diger  cesidi  ise, 
“barutlu”    olanidir.  Tarifi  ise:  Bir  testinin  dibine,  macunlanmis  bir  sekilde  barut    yerlestirilir.  Istenirse  barutla  beraber, 
raptiye,  civi,  bilye,  demir  parcalari    vs.  eklenir.  Bunlari  eklemenin  sebebi,  molotofun  parca  tesirli  hâle  getirilmesidir. 
(Macunlu  baruttan  sonra,  yukaridaki  karisim  aynen  ilave  edilir.)  tariflere  eklenecek  “seker  gubresi”  olarak  gecen 
“Potasyum Nitrat” veya  “Potasyum Klorat” (halk ve ciftciler arasindaki tabiri “guhercile” ve  “Patoz”dur,  Zahireciler veya 
akvaryumcularda bulunur), alevin daha etkili olmasi acisindan  iyi bir karisimdir. 

Mekân Molotoflama 

Once  imkânlara  gore  hedef  mekân  secilmeli.  Secilen  hedef  mekân  ve  cevresi    eylemden    once  iyice  tetkik 
edilmeli, istihbarati yapilmalidir. Bu eylemi yapacak kadro  ayarlanmali, kadro icerisinde is bolumu yapilmali, korumalar 
mekâni defalarca tetkik etmeli, duracaklari yerleri cok iyi secmelilerdir; ve mumkunse molotoflamayi yapacak 
militanlardan daha cok koruma olmali. Hedef mekâni molotoflayan  militanlarin is bittikten sonra, o mekândan sag salim 
cikmalarini  saglamak sorumlulugu  korumalara  âittir. Bu  yuzden korumalar cok iyi  ayarlanmalidir. Korumalar tum 
dikkatlerini, militanlarin guvenligini saglamak icin cevreye vermelidirler. Aslolan silahli korumadir. Ama molotoflu 
korumalar da olabilir. Militanlar eylem âninda taninmayacak bir kiliga burunmelidirler. Bu burunme, teshis olayini ortadan 
kaldirir.  Yine  tum militanlarin yaninda  yeterli miktarda  para  bulunmalidir.  Molotoflamanin  baslamasi icin  isaret  verecek 
militan,  isareti  vermeden  once  cevreyi  cok  iyi  tetkik  etmelidir.  Yakinlarda  polis  var  mi  veya  herhangi  bir  olaganustu 
durumun olup-olmadigini cok iyi belirlemelidir. Militanlar molotofu  ceketin veya montun ic cebinde tasiyabilecekleri gibi, 
belinde de tasiyabilir.  Molotoflari  atesleyecek cakmagin saglam, calisir olmasina ozen gosterilmelidir. Eylem yapilacak 
mekâna gelindiginde, yapilan is bolumune gore herkes yerini bir ân once almali ve  isareti beklemelidir. 

Isaret geldikten sonra herkes gorevini en iyi ve hizli bir bicimde yapmali ve olay  mahâllini cok seri bir sekilde 
terketmelidir. Birkac sokak dondukten sonra,   duruma   gore ortama kamufle olmalidir.  Bu da, elinde tasiyabilecegi ve 
gorunebilecek bir gida  maddesi  (ekmek,  meyve,  sebze  vs.)  olabilir.  Boylece  nisbeten  ortama kamufle saglanmis  olur. 
Yine  olay  mahâllini  terkederken  herhangi  bir  mekâna  da  (lokanta,  pastahâne  vs.)  girilebilir.  Bunlarin  yaninda  eylemi 
gerceklestirecek olan  militanlarin her birinde saglam bicak bulunmalidir. Bicak, meydana gelebilecek olan engellemeleri 
âninda  bertaraf  etmek  icin  kullanilir.  Eylemi  yapacak  olan    kadro;  “gerektigi  yerde  gerekeni  yapmak”  suuruna  sahip 
olmali, kararsizlik  icinde olmamali, sogukkanli olmali, herhangi bir terslikte ne yapacagini cok iyi  bilmeli,  panik havasina 
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girmemeli ve bunu kadroya yansitmamalidir.  Molotof kokteylli bir saldirinin gâyesi ikâz mâhiyetinde ise, dikkat edilecek  
husûslar: 

- Bu tur saldirilarda klasik molotof kullanilir. 

-  Atilan  klasik  molotof,  hedef  mekânin  onune  atilabilir  veya  yakmadan  atilabilir.  Eger  saldirinin  gâyesi  hedefi 
imhâ ise: 

- Guclu bir molotof cesidi kullanilir. Bunlara “yokedici molotoflar” denir. 

- Bu “yokedici molotoflar”, yakindan ve hedefin icine girecek sekilde  firlatilir.    

3.53     KIMYASAL PATLAMA MOLOTOFLARI 

Burada anlatacagimiz  molotof  kokteyli gercekten cok gelismis  bir molotof  kokteylidir.  Molotofu  ateslemek icin 
yanan kumas yerine, burada sisenin icindeki maddelerin(sulfurik asit ve potasyum klorat) cok sicak ve siddetli kimyasal  
tepkimeleri kullanilacaktir. Sise kirildiginda, karisimdaki sulfurik asit, islak kagit icindeki potasyum klorat ve sekerin ustune 
sicrar. Kagit, asit tarafindan parcalanir, ve alevlerle patlar. Bu alevlerde benzini atesler. Benzini  atesleyememe sansi %2 
den azdir, hatta %0 a bile inaebilir, tabi siseyi ayirmak icin yeterli  potasyum klorat ve seker varsa 

MALZEMELER ARAC-GERECLER 
potasyum klorat (2 cay kasigi) cam sise (336 gr.) 
seker (2 cay kasigi) ici plastik olan, sise kapagi 
konsantre kenarlari yuksek 
sulfurik asit (56 gr.) yemek tavasi 
benzin (224 gr.) kagit havlu cam veya plastik bardak ve kasik 
 

1)  Sise  kapagina  birkac  damla  sulfurik  asit  koyup,  kapagin  sorun  cikarip,  cikarmayacagini  test  edin.  (kapak 
sulfurik  aside  karsi  dayaniksiz  olabilir)  Eger  asit  kapakta  24  saat  bekledikten  sonra  kapagi  eritmisse  ya  da  seklini 
bozmussa baska bir kapak bulup yeniden deneyin.  

2) Dikkatlice 224 gr benzini cam sisenin icine dokun.  

3) Dikkatlice 54 gr konsantre sulfurik asidi cam sisye dokun. Sisenin ustune asit dokulurse hemen temizleyin, ve 
sisenin kapagini kapayin. Simdi sisenin dis kismini iyice yikayin, sonra bir yere kurumaya birakin. 

4)  2 cay  kasigi  kadar potasyum klorati  ve  2 cay  kasigi  sekeri  cam  veya  plastik  bardaga  koyun.  Sonra  yarim 
bardak  kaynar  su  yu  potasyum  klorat  ve  seker  karisimina  ekleyin.  Su  seviyesinin  karisimin  su  icinde  cozunmesine 
yetecek kadar olmasi gerek. 

5)  Kagit  havluyu  tavanin  ustune  yerlestirin,  dikkat  edin  havlu  tavanin  kalkik  kenarlarini  da  kapasin.  Sonra 
havluyu ortadan ikiye katlayin, ve icinde potasyum klorat ve seker cozunmus cozeltiyi, havlu tamamen islanincaya kadar 
ustune dokun. Sonra kagit havluyu kurumaya birakin.  

6) Havlu kuruduktan sonra, icine sulfurik asit ve benzin koydugumuz sisenin dis tarafina biraz yapistirici surun. 
Sonra  kuruyan  havlumuzu  sisenin  dis  kenarina  yapistirin,  yanliz  sisenin  her  tarafina  yapistigina  dikkat  edin.  Islemi 
yaptiktan sonra siseyi kesinlikle kirilmayacagi ya da dusmeyecegi bir yere koyun. 

7) Bittigi zaman, cozelti iki sivi gibi gozukur. Karanlik-kizil bir cozelti sisenin altinda, ve berrak bir cozeltti ustte. 
Iki cozelti birbirine karismaz. Artik kimyasal patlama ile calisan molotofu kullanmak icin sadece firlatmaniz yeterli. 

8)  SISEYI  ASLA  ACMAYIN,  BIRAZ  SULFURIK  ASIT  SISE  KAPAGINDA  KALMIS  OLABILIR,  BU  SULFURIK 
ASIT  SISE  USTUNE  DAMLARSA  POTASYUM  KLORATI  ATESLEYEBILIR  BU  DA  PATLAMAYA  VE  ALEVLERE 
SEBEP OLUR. 

9) Aleti test etmek icin, siseden kucuk bir parca kagit koparin ve bir kac damla sulfurik asidi bu kagit parcasinin 
ustune damlatin. Kagit havlu tamamen alev alacak ve tamamen yanmaya baslayacak. 

3.54     SISELENMIS GAZ PATLAYICILAR 

Siselenmis  gaz  (ornegin  cakmak  gazi)  guclu  patlayicilar  olarak  kullanilabilir.  Boyle  bir  alet  yapmak  icin, 
anarsistin sahip olmasi gerekenler siselenmis gaz kabini alip onu jelatin bir yakit kutusunun ustune yerlestirmek,  sonra 
bu yakiti ateslemek ve oradan kacmak. Zaman kullanilan yakita ve yakitin kabinin kalinligina balidir, sivi gaz kaynamaya 
baslayacak ve patlama noktasina 5 dakika icinde gelecektir. Teorik olarak, gaz jelatin yakitla ateslenecek ve gaz patlayip 
buyuk  bir  ates  topu  olusturacak.  Malesef  siselenmis  gazin  patlamasi  genellikle  yakiti  baska  yere  firlatiyor,  bu  gazin 
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ateslenmesini onluyor.  Yarisi benzin ile doldurulmus metal bir  kap kullanilarak, atesleme sansi rttirilabilir, cuku benzini 
sondurmek  daha  zordur.  Siselenmis  gaz  (teneke)kutusunu  mangal  komuru  ile  dolu,  benzinlenmis  bir  yere  koymak, 
patlamayi garantilemenin en iyi yoludur, cunku gazin konteynirinin patlamasi benzinin atesini sondurebilir, sonra komur 
onu yeniden atesler. Nitrus oksit, hidrojen, propan, asetilen, veya diger  ucucu gazlar da bu isi iyi bir sekilde 
gerceklestirebilirler.  

3.55    JENERIK BOMBASI 

Agzi kapali bir cam kab bulun ve icine bir kac damla benzin koyun. Ardindan kapagini kapatip calkalayin: Benzin 
cam kabin ic yuzeyine tamamen bulassin. Akabinde bir miktar potasyumpermanganat edinin. Bunu da kabin icine bir kac 
damla olmak uzere damlatin ve kapagi kapatin. Cam kabi sert bir zemine firlatarak patlamasini saglayabilirsiniz. Ama 
patladiiginda mumkun olan en uzak noktada durun, cunku cok etkili bir patlayicidir. 

BALON BOMBASI  

Bir ucan balon bulun sonra ucuna bir fitil baglayip havaya salin. Guzel bir patlama olacaktir. 

KIBRIT KAFASI BOMBASI  

Kibrit kafalarini koparip bir borunun icine doldurursaniz, normal bir funye ile patlatabileceginiz bir bombaniz var 
demektir. Boru metal ise bazi yerlerinden demir testeresiyle zayiflatin. Ayrica metalin icine kagit mendil benzeri bir sey 
koyun ki kibrit kafalari dogrudan metalle temas etmesin. Bu bomba, gunesin altina kondugunda da patlar. 

POSTA KUTUSU BOMBASI 

Iki litrelik klorin sisesi (klorinin icinde sodyumhipoklorat bulunmasi gerekir), az bir miktar seker ve su. Bunlarin 
karisimiyla  cok  eglendirici  bir  bomba  elde  edebilirsiniz.  Bu  uc  unsuru  sisenin  onda  birlik  kismini  dolduracak  kadar  bir 
araya  getirip  karistirin.  Kapagi  delip  bu  siseyi  kapagin  icine  yerlestirin.  Bu  kadar  az    miktarda  bir  patlayicinin  posta                               
kutusunu 10 metre havaya firlatacagina inanmak oldukca  guctur  ama hakikat bu.  

BOYA BOMBASI 

Bu bombayi yapmak icin gerekli olan malzemeler disli bir kapagi olan metal bir teneke kutu, guzel parlak bir 
boya ve bir miktar kuru buz (Karbondioksit buzu). Boyayi kutunun icine dokun; ardindan kuru buzu ortasina atip derhal 
kapagi  kapatin  ve  olabildigince  hizli  sivisin.  Bir  kac  deneme  sonucunda  bombanin  patlama  zamanini  tam  olarak 
ogrenebilirsiniz.  

3.56    GUBRE BOMBASI 

Bir  parca  gazete  kagidini  kuruyemiscilerin  cekirdek  v.s.  doldurmak  icin  yaptiklari  gibi  yuvarlayin  ve  icine  bir 
miktar gubre koyun (icinde azot bulunandan). Sonra bunun uzerine pamuk koyun, ama pamugu mazotta iyice yikayin. 
Sonra bunu ya dogrudan yahut da fitil vasitasiyla yakin. Cok guclu bir patlama olacaktir. Dikkatli olun.  

3.57    BASKA BIR TUR MOLOTOF 

Bir kola sisesi alin ve yariya kadar benzinle doldurun. Agzini bir bez  parcasiyla iyice kapattiktan sonra bir klorin 
tableti  alin  ve  onu  da  bezin  ustune  iyice  tikistirin.  Bezin  arasina  bir  naylon  parcasi  koyarak  benzinle klorinin  temasini 
engelleyebilirsiniz.  Sonra da bu siseyi sert bir sekilde hedefe dogru atin.  Artik bu terkibe molotof degil bomba demek 
daha dogru olacaktir.   

3.58    TENIS TOPU BOMBASI 

Bir yigin kibrit kafasini kopartin. Sonra tenis topunda ufak bir delik oyun. Artik hic bir sey sigamayacak kadar 
kibrit kafalarini bu delige doldurun. Ardindan deligi bir bantla kapatin. Bantin delige iyice ve siki bir sekilde kapattigindan 
emin  olun.  Akabinde  hoslanmadiginiz  bir  adami  gorurseniz  onun  yanina  dogru  firlatip  atin.  Sonra  da  gumburtuyu 
seyreyleyin.  

3.59    SOLIDOKS BOMBASI 

Solidoks alti adet gri cubuk iceren aluminyum bir teneke icinde satisa sunulur ve hemen hemen kaynak isleriyle 
ilgili satis yapan tum bayilerde bulunur. Solidoks kati oksijen anlamina gelir. (Solid: Kati. Oks: Oksijen). Kati durumda 
bulundugundan bunun patlayabilmesi icin bir enerji kaynagina luzum vardir. Bu da evlerde bulunan sekerden baska bir 
sey degildir.  
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Karisimi su sekilde yapabilirsiniz:  

1.  Solidokslarin  bulundugu  aluminyum  kaptaki  tum  cubuklari  (alti  adet) cikarin.  Teker  teker  tum  cubuklari  toz 
hâline gelene dek havanda ufalayin.  

2. Seker ile solidoksun karisim orani 1’e 1’dir. Bunun icin ufalanan solidoksu tartip ayni miktarda sekeri ogutun.  

3. Sekeri solidoksa katin. Hepsi bu kadar. Artik elinizde degisik uygulamalarda kullanilabilecek bir urununuz var.  

Dikkat: Tum islem boyunca cok dikkatli olun.  Malzemelerin surtunmeden, isidan ve alevden uzak durmasina 
dikkat edin. Butun asamalarda gayet yavas davranin.  

3.60    NAPALM 

En iyi ates bombalarindan birisi de napalmdir. Recel gibi yogun bir maddedir. Napalm en basit sekilde bir olcek 
benzin ve bir olcek sabunla imal edilebilir. Sabun, bildigimiz sabun olmalidir; ya toz sabun ya da sabun kirintilari halinde 
olmalidir. Deterjanlar istenen neticeyi hasil etmez. Sabunun icinde eriyebilmesi icin benzin isitilmalidir. Bu isitma isleminin 
en genel gecer sekli soyledir:  Ust kismi en azindan iki litre hacimde sivi alabilen iki katmanli bir su kazani temin edilir. 
Alta su konur ve bu su kaynatilir. Ardindan kazan ocagin uzerinden alinir ve hic bir alev veya citlagin olmadigi bir noktaya 
goturulur.  Sonra  hacim  olarak    bir  olcek  benzin  kazanin  ust  kismina  konur  ve  mumkun  mertebe  isinmasi  saglanir. 
Akabinde icine sabun eklenir ve bu kutle peltelesene kadar karistirilir. Benzini isitmanin diger bir yolu da kuvete sicak su 
ile doldurup benzini yine kazan benzeri bir aletin icinde kuvete birakmak ve isinmasini saglamaktir. Bu islem neticesinde 
napalminiz  hazir  olacaktir.  Herhangi  bir  atesleme  ile  her    an  patlayabilir.  Etkisinin  ne  olacagini  ve  benzinin  ne  kadar 
tehlikeli bir madde oldugunu soylemeye luzum yok.  

3.61    KARBON TET PATLAYICISI 

Gerekli olan malzemeler:  

Aluminyum tozu (bu aluminyum boyasindan temin edilebilir. Butun nalburlarda soba boyasi ismiyle satilir. Veya 
dogrudan aluminyumdan egelemek vasitasiyla elde edilebilir.) Karbon tetraklorid (Kuru temizlemecilerde veya temizleme 
sivisi satan yerlerde bulunur.)  

Tahta karistirma cubugu  

Karistirma kabi (kova v.b.)  

Olcme kabi (fincan v.b.)  

Depolama kabi (kavanoz v.b.)  

Patlama basligi  

Boru, teneke kutu veya kavanoz  

Yapimi:  

Karistirma  kabindaki  ikiyuz  gram  aluminyum  tozuna  yuz  gram  karbon  tetraklorid  eklenir.  Bu  arada  tahta 
karistiriciyla  pekmez  kivamina  gelene  kadar  karistirilmaya  devam  edilir.  Cikan  dumanlara  dikkat  etmek  gerekir  cunku 
zehirleyicidir.  Bomba  bu  halde  hazirdir  ve  kullanana  kadar  cam  bir  kavanozda  agzi  kapali  bir  sekilde  tutmak  gerekir. 
Yoksa  ucar  gider.  Bu  sekilde  yapilan  karisim  eger  kullanilmazsa  yetmisiki  saat  icinde  kendiliginden  patlayacaktir. 
Kullanilacagi zaman da bir borunun icine dokulur uzerine patlayici baslik veya funye konur. Sonra da patlatilir.  

4.0     PATLAYICILARI KULLANMA 

Gerilla patlayicilari urettikten sonra, diger basamak onlari kullanmaktir. Patlayicilarin bircok kullanim sekli vardir, 
vandalizm  icin  (kamu  malina  zevk  icin  zarar  verme),  panik  yaratma  ya  da  birini  oldurme.  ASAGIDA  ANLATILANLAR 
COK TEHLIKELI OLABILIR, YAPTIKLERINIZIN SONUNDA OLEBILIR, YA DA HAPSE GIREBILIRSINIZ.  

Patlayici kullanacak biri icin ilk adim, yapilacak is icin hangi patlayiciyi, ne buyuklukte kullanacagini belirlemektir. 
Sonra bombanin ne ile yapilacagi belirlenmeli. Ayrica nasil patlatilacagina ve patlatmak icin en iyi yerin neresi olduguna 
karar  vermeli.  Sonra  patlayiciyi  koydugunda,  koyuldugu  yerde  gorulup  anlasilmamanin  nasil  olacagi  dusunulmeli.  En 
sonunda oturup patlayiciyi yapmaya baslamali. 

4.1     GUVENLIK 

Guvenli bir patlayici cesidi yoktur. Biz sadece guvenlilik kurallarini ve neyin ne kadar guvenli oldugunu aciklariz 
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4.2     ATESLEME ALETLERI  

Patlayicilari  ateslemenin  bircok  yolu  vardir.  Klasik,  "fitili  atesle,  bombayi  firlat  ve  kac"  yaklasimi,  duyarli  civa 
anahtarlari,  veya  digerleri.  Genellikle  elektrikle  atesleme  sistemleri  fitille  ateslemeden  daha  guvenlidir,  (Ben  cevirmen 
olarak buna pek inanmiyorum, zaman ayarli bombalari elinde patlayan bircok insan var, fitille atesleme herzaman daha 
guvenlidir  fakat  profesyonel  bir  terorizasyon  bombasi  istiyorsaniz,  zaman  ayarli  ve  elektrikli  atesleme  kullanmalisiniz.) 
fakat  bazen  elektrikli  sistemler  uygun  olmayabilir.  Ornegin  elektrikli  atesleme  ile  calisan  bir  bombayi  stadyuma  ya  da 
alisveris  merkezine  sokamazsiniz  cunku  metal  dedektorleri  sizi  hemen  yakalar.  Bu  durumda  fitilli  ya  da  carpma  ile 
patlayan patlayicilar kullanmalisiniz. 

4.21     FITILLE ATESLEME 

Patlayici ateslemede en eski teknik fitildir, ve en basit atesleme sistemidir. Patlayiciya suya karsi dayanikli bir fitil 
koyarak garantili bir atesleme saglayabilirsiniz. Modern suya karsi dayanikli fitiller gercekten cok guvenilir, ve 1 saniyede 
1  cm  lik  yanis  hizi  var.  Hobi  magazalarinda  bu  tur  fitilleri  bulabilirsiniz  (Turkiyede  belki  oyuncakcilarda  ve  saka 
malzemeleri satan yerlerde bulursunuz.), yaklasik 275 cmlik(9 foot, foot = 30,5 cm) fitil $3.00 dolardir. Fitille atesleme 
boru tipi bombacilarin cok kullandigi bir yontemdir. (Iyi bir boru tipinde bence zaman ayarli atesleme kullanilmali), cunku 
cok basittir. Gerekn sadece fitili cakmak ya da kibritle ateslemektir. 

Tabiki,  Ordu  ekipmanlari  boyle  fitille  patlatilsaydi,  gercekten  cok  kullanissiz  olurdu.  Eger  bir  el  bombasinin 
atesleme sistemine sahip olabilseydik, bu cok etkili olurdu. Fakat boyle seyler genelde ortalikta olmaz. En iyi yontem, 
ateslenmesi icin cakmak ya da kibrit gerektirmeyen bir fitil yapmaktir. Hem bu sayede basitligini de korur. Boyle bir metod 
asagida anlatilmistir.  

MALZEMELER: kibrit, izole bant ya da normal bant, suya dayanikli fitil 

1)  Bir  fitilin  yanma  hizini  belirlemek  icin,  basitce  15  cm  lik  ya  da  daha  uzun  bir  fitil  alin  ve  onu  atesleyin. 
Saatinize bakin ve baslandigi andan, bittigi ana kadar gecen sureyi ogrenin. Yanma suresini, fitilin uzunluguna bolun, ve 
iste fitilin saniyede kac cm gittigini bulabilirsiniz  

Farzedelim ki 15 cm lik fitili yaktik ve 30 saniyede tamamen yandi. 

30 saniye 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  = 2 saniyede 1 cm 

15 cm 

NOT:  BURADA FITILIN UZUNLUGUNDAN KASTEDILEN, FITILIN BARUTA KADAR OLAN UZUNLUGUDUR. 
BAZI FITILLER, EN AZ 2,5 CMLIK OLANLAR, BOMBANIN ICINDE OLABILIRLER. BARUTA OLAN UZAKLIGA GORE 
EKSTRA CM LER EKLEYIN. 

2) Patlamadan once kac saniye gecikme olacagina karar verdikten sonra, ilk fitili olctugunuz rakama 1,25 cm 
daha ekleyin, ve onu kesin. 

3) Dikkatlice, kibrit kutusundaki, kibriti yakmak icin surttugumuz yeri cikarin. Butun kibritler karton kagidin icinde 
kalsin. Ilk kibrit surtme yerini alin, ve digerini ikinci atesleyici olarak birakin 

4)  Kibritleri,  fitilin  sonuna  serpistirin,  fakat  kibritlerin  bas  kisimlari  fitilin  bitisine  dokunsun.  Sonra  kibritlerin 
dikkatlice fitile bantlayin, yanliz kafalara bant dokunmasin ortasindan bantlatin kibritler fitile sikissin. Dikkat edin siki olsun 
ve dagilmasin.  

5)  Kibrit  kutusunu,  fitile  sikica  bantladigimiz  kibritlerin  ustune  sarin,  kibriti  ateslemek  icin  surttugumuz  yerin 
kibritlerin kafalarinin altinda olmasina dikkat edin. Kagidi simsiki olarak kibritlere bantlayin. Surttugmuz yerin ustunu sakin 
bantlamayin. Kibrit yiginini atesleme sirasinda cekebilmek icin kibritleri tutan kartonu gevsek tutun. 
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          _____________________ 

          \                   / 

           \                 /  ------ kibritleri tutan karton 

            \               / 

             |    K|.|K ---|------- kibrit kafalari 

             |    I|.|I    | 

             |    B|.|B    | 

             |    R|f|R    | 

             |bantI|i|Ibant| 

             |    T|t|T    | 

             |#####|i|#####|-------- kibritleri ateslemek icin  

             |#####|l|#####|         surttugumuz yer 

             \     |.|     / 

              \    |f|    / 

               \   |i|   / 

                \  |t|  / 

                |ba|i|nt| 

                |ba|L|nt| 

                   |.| 

                   |f| 

                   |i| 

                   |t| 

                   |i| 

                   |l| 

                   |_| 

  Kibrit  kutusu  kibrit  coplerinin  etrafina  koyulur,  ve  kendi  kendine  oraya  yapisir.  Kibritler,  fitili  baglidir.  Kibritleri 
ateslemek icin surttugumuz yer, kibrit kutusu cekildigi zaman kibrit uclarina surtunecek ve onlari atesleyecek. 

6) Kullanilmaya hazir oldugunda, basitce kibritleri tutan kartonu cekin. Bu karton da sutme yerini cekecek ve 
kibritlere surtunecek, bu kibritlerin yanmasi icin yeterli olacak. 

4.22     CARPMA ILE ATESLEME 

Carpma  ile  atesleme,  kendi  kendine  olusan  hareketlerde  (sokak  eylemleri  vs)  kullanilmak  icin  cok  iyi  bir 
metoddur. Carpma ile ateslenen patlayicilar icin en buyuk sorun, onlarin guvenli bir konteynirda tasinmasi gerektigi ve 
tasinma  esnasinde  patlayiciyi  dusurmemek  gerektigidir.  Bunun icin  en  iyi  yol cikarip  takilabilen  bir carpma  atesleyicisi 
edinmektir. 

Iyi  ve  guvenilir  bir  carpma  atesleyicisi  fabrikalarda  yapilan  turden  atesleyiciler  veya  funyelerdir.  No.  11  deki 
funye karabarut kullanan  tufekler icin olan bir funyedir. Bu funyeler 100 adetlik kutularda bulunur ve $2.50 dolardir. Boyle 
bir funyeyi kullanmak icin, ona uygun bir uc gerekir. Karabarut funyeleri silah magazalarinda bulunabilir. Tek yapilmasi 
gereken,  bir  uc  paketi  ve  ona  uyan  funye  sormaktir.  Uclarin  arkasinda  funye  icin  bir  bosluk  vardir.  Baslik  ve  funye 
asagida gosterilmektedir:  
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                   ________________ 

                  |                | 

                  _                | 

                 | |                 | 

          _______| |^^^^^^^^|        | 

          |      ___________|          | 

          |     |                      | 

   no. 11       |_______|                | 

   carpma        _______                 | ------- Ucu bombaya sokmak 

   mekanizmali  |       |                |         icin kullanilan baglar. 

   funye  |    |___________            | 

          |_______         |           | 

               | |^^^^^^^^^|         | 

               |_|                   | 

                                   | 

                  |________________| 

  

Bu cesit bir atesleyici yaparken, bomba konteyniri matkap ile delinmeli ki, yukaridaki atesleyici yerlestirilebilsin. 
Sonra bu delige atesleyicinin ucu iyice yerlestirilir. Funye bomba firlatilacagi zaman, bombanin ustune koyulabilir ya da 
ustunde  tasinabilir.  Funye,  yerinde  durmasini  garantilemek  icin  iyice  itilmelidir.  Carpma  ile  ateslenen  bombalardaki 
onemli  sorun  sudur:  atildiginda  sert  bir  yuzeye  carpmali  ki  funye  ateslensin.  Bombanin  arka  arka  tarafina  (funye 
koyulanin zit tarafi) yuzgec ya da kucuk bir parasut (herhangi dengeleyici) yerlestirilirse, bomba atildiginda tam funyeyi 
atesleyici sekilde dusebilir. 

4.23     ELEKTRIKLE ATESLEME 

Elektrikle  atesleme  sistemleri  genellikle  en  guvenli  ve  yararli  atesleme  bicimidir.  Elektrik  sistemleri,  bir  yere 
buyuk hasar vermek icin idealdir, yakalanma ihtimali de daha azdir. Iki makarali 150 mlik (500 feet) tel ve araba bataryasi 
ile, patlayicilar guvenilir uzakliktan patlatilabilir. Bir elektrik sistemi ile, bir patlayicinin tam olarak ne zaman patlayacagi 
saniye  saniye  ayalarlanabilir.  Atesleme,  eger  bir  sorun  olursa  birkac  saniye  icinde  durdurulabilir.  En  iyi  iki  elektrikli 
atesleyici, ordu maytaplari ve roketleri ateslemede kullanilan atesleyicileridir. Insaatta kullanilan patlatma kutulari da bu 
isde iyi calisir. Model roket atesleyicileri, 6 li paketler halinde satilir, paketi $1.00 dolardir. Tek yapilmasi gereken iki teli 
baglamak ve sonra onlara akim vermektir. Ordu maytaplarini elde etmek zordur, fakat onlar biraz daha iyidirler, cunku 
onlar icinden akim gecildigi anda ateslenirler, roketler ise alevlerle. Ordu maytaplari yuksek seviyeli patlayicilari fitillemek 
icin kullanilir (mesela RDX i, ya da vazelinle karismis potasyum klorati). Bu atesleyiciler, karabarutu ya da yuksek seviyeli 
patlayicilari atesleyebilir. 

4.24     ELEKTRO-MEKANIK ATESLEME 

Elektro-mekanik atesleme sistemleri, elektrikle ateslemek icin mekanik anahtarlar kullanilan sistemlerdir 
(ornegin yerden kaldirildiginda patlayan sut sisesi). Bu cesit anahtarlar genellikle bubi tuzaklarinda veya kaldirildiginda 
patlayan bomba tiplerinde kullanilir. Degisik elektro-mekanik atesleyiciler asagida anlatilacaktir. 

 

4.241     Civa Anahtarlari 

Civa  anahtarlari,  civa  metalinin  elektrigi  iletme  prensibi  ile  hareket  eder,  diger  metallere  karsin  civa  oda 
sicakliginda  sivi  haldedir.  Tipik  civa  anahtari,  iki  elektrodlu  kapali  cam  tup,  ve  bir  damla  civa  metalinden  olusur.  Tup 
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kapalidir cunku, civa acik bir kapta olursa, kokusu koklandiginda beyinde kalici hasarlara neden olur. Bu sekil size civa 
anahtarini anlatiyor:  

                         ______________ 

                     A  /              \   B       Hg - Civanin kimyasal 

      _____tel  +______/___________     \               sembolu 

                       \   ( Hg )  |    / 

                        \ _(_Hg_)__|___/ 

                                   | 

                                   | 

                            tel -  | 

                                   | 

                                   | 

 

Civa iki baga dokundugunda, elektrik akimi anahtardan gecmeye baslar. Eger bu anahtar su anki pozisyonunda 
olsaydi, A---B akimi bu anahtardan  gecerdi, cunku iki telede dokunuyor.  

Eger, civa sadece +'ya(yani A ya) dokunsaydi o zaman akim gecemezdi, cunku civa dikey pozisyondayken iki 
noktaya degemiyor.  

Bu  cesit  anahtar,  kapilara  konulmak  icin  idealdir.  Eger  bu  anahtar  devamli  kullanilan  kapinin  yanina  dikey 
pozisyonda  konursa,  kapinin  hareketinde  anahtar  acilacakti  ve  akim  gececekti.  Eger  bir  yere  dikey  pozisyondayken 
yapistirilirsa, dusme aninda yine elektrik akimi oradan gececek ve patlayiciyi atesleyecekti. Yanliz bu is cok tehlikeli bu 
yuzden dikkatli olun.  

4.242     ELEKTRO MEKANIK BIR BUBI TUZAGI 

Bir ince tel klasik bubi tuzaginin parcalarindan biridir. Bir kisinin yolunun ustune gorunmeyen bir tuzak koyularak 
cok  ilginc  seyler  yapilabilir.  Bu  dusunce  patlayicilarla  desteklenirse,  bir  tel  ile  bunun  nasil  ateslenecegini  anlatabiliriz. 
Teknik cok basittir. Yan yatirilmis aluminyum folyolarini  sererek, ve aralarina birsey koyarak ve iki aluminyum parcasinin 
elektrik teli ile baglantisini saglarsak, basit bir elektrikli atesleme sistemi yapmis oluruz. Eger bir parca odun bu elektrik 
teline  ilistirilirse  ve  bu  telin  iki  aluminyum  tel  ile  baglantisini  engellerse,  aluminyum  folyo  anahtar  olarak  kullanilabilir. 
Odun  cekildiginde(mesele  tel  ile  aluminyum  folyolarin  baglantisi),  aluminyum  birbirine  yapisacak  ve  arasindaki  telin 
elektrigini iletecek ve devre tamamlanmis olacak. Bu sayede bir bomba ateslenebilir.  

                    __________________________________ 

                    \_folyo__________________________/ 

 Soyulmus agac        ----------------------------aralarini tutan materyal 

 yerlestirin          _folyo_________________________ 

 folyolar arasina    /_______________________________\ 

  

  Aluminyum folyolarin birbirine degmedigine emin olun. Size mantigi kisaca anlattik, biraz dusunerek bundan cok 
daha iyi bir sey yapilabilir.  

 

4.243     Radyo Kontrollu Atesleyiciler 

Filmlerde,  her  Gerilla  patlayicilari  patlatmak  icin,  radyo  kontrollu  bir  uzaktan  kumanda  kullanir.  Iyi  bir  radyo 
patlaticisiyla, birkac kilometre (mil = 1,6 km) oteden bomba patlatilabilir. Radyo kontrollu atesleyicilerin en onemli sorunu 
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pahali olmalaridir. Bununla birlikte, bir Gerillain para harcamak icin iyi bir nedeni olabilir. Boyle bir patlatici alabilmek icin 
oyuncakcilara gidin ve radyo kontrollu bir oyuncak alin. Mesela bu bir araba olsun. arabadaki motoru yerinden sokun, ve 
atesleyici olarak bombaya ayarlayin. Ornegin motor isi mi veriyor bunu atesleme yolu olarak kullanin. Fakat once birkac 
kez test edin. Pilleri hem aliciya(artik atesleyici oldu) hem vericiye koymayi unutmayin. 

4.3     ZAMANLAYICILAR 

Zamanlayici,  bombayi  patlatma  suresinin  gecikmesini  saglayan  alettir.  Basit  bir  fitil,  zamanlayicidir.  Fakat  24 
saatlik  fitil  zamanlamasi  cok  pahaliya  patlar.  Bu  bolum  cesitli  zamanlayicilari  anlatmaktadir.  Gerilla  buradan  en  iyi 
zamanlayiciyi secip kullanir.  

4.31     FITILLE ZAMANLAMA 

Fitille  patlatilan  bir  patlayicinin  patlama  zamanini  geciktirmek  gercekten  cok  basittir.  Belkide  en  basit  yol  ise 
sigara  yontemidir.  Bir  sigara  ortalama  8  dakikada  yanmasini  bitirir.  En  cok  nikotin  orani  olan  sigara,  en  yavas  sonen 
sigaradir. Dusuk nikotinli sigaralar daha hizli yanarlar. Ve ayrica bu tip sigaralar kendi halinde birakildiginda yanmayi pek 
surduremezler. Sigaranin sorun cikarmamasi icin, yeterince oksijen alan ve biraz olsun ruzgarli olan bir yere birakilmasi 
iyi  olur.(  ben  ruzgarsiz  yerde  denedim,  marlboro  bu  is  icin  cok  iyi  ).  Sigarayi  zamanlayici  olarak  kullanacak  kisiler 
genellikle, oncelikle sigarayi oylesine yanmaya birakirlar ve ne kadar zamanda yandigini test ederler. Sigaranin yanma 
hizi belirlendikten sonra, sigaranin icinde bir delik acilir ve buraya fitil sokulur. 

                                  |=| 

                                  |=| ---------- filtre 

                                  |=| 

                                  | | 

                                  | | 

                                 |o| ---------- fitil icin delik 

   sigara  ------------     | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                  | | 

                                 |_| ---------- yanmanin basladigi yer 

  

Benzer turden bir alette toz halinde mangal komuru ve bir yaprak kagittan yapilabilir. Basitce kagidi ince bir tup 
olarak yuvarlayin, ve icine toz halinde mangal komuru doldurun. Sonra kagida bir delik acin ve bu delige fitili yerlestirin. 
Kagidin iki ucuda yapistirilmis olmali (ve kapali olmali), ve ateslenecek uc, yanici bir sivi ile biraz islatilmali ki komur kor 
hale  gelebilsin.  Veya  kucuk  bir  miktar  tufekbarutu  toz  halindeki  mangal  komuru  ile  karistirilarak  boyle  bir  zamanlayici 
yapilabilir.  

Yavas  Yanan  Fitil:  Bu  fitil  dakikada  yaklasik  5  santim  yanarak  ilerler.  Bunun  icin  gerekli  olan  malzemeler 
soyledir.  

a. Pamuk iplik veya uc tane ayakkabi bagcigi  

b. Potasyum nitrat veya potasyum klorat  
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c. Toz seker  

Yapilisi:  

1. Pamuk ipligi veya ayakkabi bagciklarini SICAK sabunlu suda yikayin, sonra temiz suyla durulayin.  

2. Bir kasik potasyum nitrat veya klorati, bir kasik toz sekeri ve iki kasik sicak suyu bir bardaga koyup karistirin.  

3. Ayakkabi bagciklarini bu cozeltiye koyup iyice emmesini saglayin.  

4. Sonra bu uc bagcigi sac orgusu gibi birlestirin ve kurumaya birakin.  

5. Yakarak yanma hizini tesbit edin.  

Hizli yanan fitil: Bu fitil de dakikada yaklasik bir metre hizla yanar. Bunun icin gerekli malzemeler de soyledir.  

a. Yumusak pamuk iplik.  

b. Kaliteli ve iyice ufalanmis kara barut (mermilerde bolca mevcut)  

c. Fazla derin olmayan bir tabak.  

Yapilisi:  

1. Barutu hafifce islatip macun haline getirin.  

2. uc adet pamuk ipligi sac orgusu gibi orun.  

3. Barut macununu orguye guzelce sivayin ve kurumaya birakin.  

4. Yanma hizini tesbit etmek icin tutusturun.  

4.32     SAATLI ZAMANLAYICILAR 

Saatli  zamanlayicilar,  ya  da  zaman  ayarli  bombalar,  genellikle  kisinin  bir  yeri  tehdit  etmek  icin  kullandigi 
yontemdir. Boyle bir alet insanlarin coklukla gectigi bir yere konulabilir, tabi iyi gizlenirse. Saatli zamanlayici yapmanin 
bircok yontemi vardir. Basitce bir baglanti olarak tornavida(baska bisiy de olabilir) kullanilarak ve diger baglanti olarak 
saatin saati gosteren kolu kullanilabilir. Bu is icin once dakika gosteren kol yerinden cikarilmalidir, tabi eger patlamanin 
bir saatten az bir sure icinde gerceklesmesi isteniyorsa. 
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            ___________________________________  atesleyiciye   atesleyiciden 

            |                                  |  (giden tel)     (gelen tel) 

            |               12                 |      :            : 

            |         11           1           |      :            : 

            |                                  |      :            : 

            |     10                   2       |      :            : 

            |                 o................|......:            : 

            |                                  |                   : 

            |   9                         3    |                   : 

            |                                  |                   : 

            |                                  |                   : 

            |    8                      4      |                   : 

            |                        o.........|......             : 

            |          7             5         |     :             : 

            |                 6                |     :.+.....-.....: 

            |__________________________________|     __|_____| 

                                        |           | 

                                        |    pil    | 

          o - baglantilar               |           | 

          ..... - tel                   |           | 

                                        |___________| 

  

Bu  alet  11  saat  sonra  patlatilmak  icin  ayarlanmistir.  Saati  gosteren  kol  5  numaradaki  telle  iletisimi  saglarsa, 
devre tamamlanmis olacak ve bu da bombayi atesleyecek.  

Bu  cesit  bir  zamanlayicida,  asil  dezavantaj  en  fazla  12  saate  kadar  bir  zamanlama  yapilabilmesidir.  Eger 
elektronik  bir  saat  kullanilirsa,  bu  sure  24 saate  kadar  cikabilir.  Elektronik saatten  hoparloru  cikararak  ve  atesleyiciye 
bagli telleri buraya yerlestirirsek, 24 saatlik bir atesleyici yapabiliriz. Boyle bir saati kullanabilmek icin, saatin bir soketi 
olmasi gerek, cunku teller buraya takilacak. Simdi yapilmasi gereken tek sey bombanin patlayacagi zamana gore saatin 
alarmini kurmaktir. Baglantilari tekrar kontrol edin ve oradan uzaklasin. Bu elektronik bir kol saati ile de yapilabilir, tabi 
eger daha yuksek akimli bir pil kullanilirsa ve hoparlore gelen akim transformatorle yukseltilirse. Bu cok iyi olur, cunku 
boyle bir zamanlayici oldukca kucuktur. Video Kaset Kaydedicisindeki zamanlayici bu is icin ideal olabilir. VKK genellikle 
bir  haftaya  kadar  ayarlanma  ozelligine  sahiptir.  Zamanlayicinin  ara  kablolari  atesleyici  olarak  kullanilabilir.  Ayrica 
elektrikcilerden alinabilen bir zamanlayici da bu is icin idealdir.  

4.33     KIMYASAL ZAMANLAYICILAR 

Kimyasal zamanlayicilar pek yaygin kullanilmazlar, fakat bazi durumlarda cok etkili olabilirler. Eger bir cam kap 
konsantre sulfurik asit ile doldurulursa, ve cesitli inceliklerde aluminyum folyo ile kapatilirsa, veya asidin eritebilecegi bir 
baslik kullanilirsa, bu kimyasal bir zamanlayici olarak kullanilabilir. Sulfurik asit, aluminyum sulfat ve hydrojen uretmek 
icin aluminyum folyo ile reaksiyona girecektir, ve kap bir cikisa dogru havaya acilmali, cunku hidrojen gazinin yarattigi 
baski, kabi kiramaz. Sekle bakin. 
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                _               _ 

               | |             | | 

               | |             | | 

               | |             | | 

               | |_____________| | 

               | |             | | 

               | |  sulfurik   | | 

               | |             | | 

               | |  asit       | | 

               | |             | |---------- aluminyum folyo 

               | |_____________| |           (cesitli inceliklerde) 

               |_________________| 

 

Aluminyum folyo konteynirin en altina yerlestirilir ve bantlanarak guvenli bir hale getirilir. Asit eluminyum folyoyu 
deldiginde, bir patlayiciyi ateslemek icin cesitli yollarda kullanilabilir.  

1) Sulfurik asit iyi bir iletkendir. Eger asit folyoyu parcalarsa, folyonun altindaki cam kapta toplanir, ve cam kaba 
yerlestirilen iki tel arasindaki devre tamamlanir. 

2) Sulfurik asit potasyum klorat ile cok siddetli bir tepkimeye girer. Eger acid damlasi, ici potasyum klorat dolu bir 
kaba  duserse, potasyum  klorat  alevlere donusecektir.  Bu alev,  bir  fitili  ateslemede kullanilabilir,  veya  potasyum klorat 
termit icin atesleyici olabilir, eger biraz potasyum klorat 50/50 oranda termit ile karistirilirsa, ve bu karisim atesleyici olarak 
kullanilabilir. 

3) Sulfurik asit, potasyum permanganat ile de benzer yoldan reaksiyona girer. 

4.4     PATLAYICI KAPLARI 

Bu bolum, duyarsiz yuksek seviyeli patlayiciyi, patlatmak icin basit bir atesleme sisteminden nasil daha komplike 
bir sistem yapilacagini anlatiyor. 

4.41     KAGIT KAPLAR 

Kagit  patlayicilarda  kullanilan  ilk  kaptir,  Cinliler  havai  fisel  yapmak  icin  bunlari  kullanmislardi.  Kagir  kaplarin 
genellikle yapimi cok basittir, ve en ucuz yontemdir. Kagit kapli patlayicilari kullanmak icin bircok yontem vardir, ve iki en 
onemli kullanim alani roket motorlari ve catapatlardir. Basitce uzun bir sayfa kagidi yuvarlayarak, ve birlikte yapistirara, 
basit bir roket motoru yapilabilir. Belkide daha enteresan ve tehlikeli olan kullanim alani catapatlardir. Burada gosterilen 
catapat Meksika dizaynidir. Polumna diye adlandirilir, guvercin anlamina gelir. Eger 40 cm boyunda ve 3,75 cm eninde 
bir kagit alin ve bulari kenarlarindan katlayin. Asagidaki gibi gorunecektir.  

       ________________________________________________________ 

       |                                                      |\ 

       |                                                      | \ 

       |                                                      |  \ 

       |______________________________________________________|___\ 

 

sonra onu yeniden katlayin, ve soyle gorulecek. 
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       _______________________________________________________ 

       |                                                     /| 

       |                                                    / | 

       |                                                   /  | 

       |__________________________________________________/___| 

  

Bir kese olusturmus olduk. Bu kese pirodeks, simsek barut, tufekbarutu, karabarut, roket motoru barutu veya 
herhangi  cabuk  yanan  yakit-oksitleyici  karisimlarla(icinde  barut  unsurlari  bulunanlarla)  doldurulabilir.  Sonra  bir  fitil 
yerlestirilir, ve ucgensel katlamalara devam edilir, bu isi yaparken herhangi bir patlayici dokmemeye dikkat edin. Polumna 
bittiginde, Birlikte sikica bantlanmali, cunku bu is kabin saglamligini arttirir, ve daha sesli ve daha guclu bir patlama yaratir 
ateslendiginde. Biten polumna 0,6 cm ve 0,8 cmlik ince bir ucgendir, asagida gosteriliyor. 

             ^ 

            / \  ------ dikkatlice butun koseleri bantlayin 

           /   \ 

          /     \ 

         /       \ 

        /         \ 

       /           \____________________________ 

      /_____________\__/__/__/__/__/__/__/__/__/  ---------- fitil 

   4.42     METAL KAPLAR 

Klasik boru tipi bomba, en iyi bilinen metal kapli patlayicidir. Bazi aptal anarsistler icine patlayici olarak kibrit 
kafalarini  atarlar.  Borunun  bir  ucunu  kapatirlar  ve  kibrit  kafalarini  icine  doldururlar  ve  sonra  diger  ucuda  civileyip 
kapatirlar. Bu yontem genellikle aptali oldurur, cunku borunun iki tarafini kapadiginda, bu bomba bitmeden patlayabilir. 
(kibrit uclari arasinda etkilesim olur) Boru icin basliklar kullanilarak bu is daha guvenli olur, ve daha akilli bir anarsist asla 
kibrit  kafasi  kullanmaz.  Bu    isi  icin  iki  boru  tikaci  ve  bu  tikaclar  icin  uygun  boru  gerekir  (fig.  1).  Oncelikle  bir  boru 
kapaginda fitil deligi acilir. Fitil en az 3 cm uzunlugunda olmali (bombanin icinde ve disinda toplam). Sonra kapaklar iyice 
kapatilir  ve  fitil  koyulur,  fitilin  oynamamasi  icin  guclu  bir    yapistirici  ile  yapistirilabilir.  Sonra  patlayici  bombanin  icine 
koyulur. Iyice kapayabilmek icin patlayiciyi koyduktan sonra arka kapagin onune kagit yerlestirilebilir. Bu kagidi koyduktan 
sonra bir kalemle kagidi iyice bastirin ki patlayici iyice sikissin.  Son olarak arka kapak da kapatilir ve biraz yapistirilir. 
Arkadaki kagit patlayicinin dokulmesini, kacmasini ya da dusme halinde patlamasini engeller. Bombanin son hali (fig. 2) 
de  gosterilmistir.  
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     _________           _______________          __________ 

     |       |     ^^^^^^               ^^^^^^    |        | 

     | |vvvvv|    |_________________________|     |vvvvvv| | 

     | |                                                 | | 

     | |                                                 | | 

     | |                                                 | | 

     | |                                                 | | 

     | |           ___________________________           | | 

     | |          |                           |          | | 

     | |^^^^^|     vvvvvv_______________vvvvvv    |^^^^^^| | 

     |_______|                                    |________| 

fig 1. Kapanabilir boru ve kapamak icin basliklari 

          ________                                ________ 

          | _____|________________________________|_____ | 

          | |__________________________________________| | 

          | |: : : : |- - - - - - - - - - - - - - - - -| | 

          | |  deri  | - - - - - - - - - - - - - - - - |_| 

          | | : : :  |- - -  dusuk seviyeli  - - ---------------------- 

          | | kagit  | - - - - patlayici - - - - - - - |-|    fitil 

          | |: : : : |- - - - - - - - - - - - - - - - -| | 

          | |________|_________________________________| | 

          | |__________________________________________| | 

          |______|                                |______| 

  

          kapak                 boru               delikli 

                                                   kapak 

 fig. 2  Bombanin son hali 

  

Cevirmenin onerisi: Iyi bir boru tipi bomba icin anlatacagim yontemi uygulayabilirsiniz. Oncelikle ilk anlatilanlar 
gibi  bombayi  hazirlayin.  Fakat  patlayiciyi  dokerken  icine  saralpnel  de  yerlestirin  (bu  yaralamak  icindir).  Sonra  aynen 
bombayi  bitirin.  Sonra  4.32  de  anlatilan  saatli  zamanlayicidan  yapin  ve  patlatacak  tellerin  ucuna  tukenmez  kalemde 
kullanilan yaydan koyun. Telin iki ucunu yayin iki ucuna baglayin. Bu yay demir olmali. Demir iyi bir iletken degildir. Bu 
ozelligi de elektrik burdan gecerken iyi iletememesi ve demirin kor hale gelmesi ile sonuclanir. Demir yayi fitilin ucuna 
sikica  baglayin.  Saat  zamanlayicidaki  devre  tamamlandiginda  elektrik  yaya  gidecek  sonra  yay  da  kor  hale  gelecek. 
Husule gelen isi da fitili atesleyecem ve dolayisiyla bombayi atesleyecek. Bu sayede halk arasina konulabilecek iyi bir 
bomba turu anlatmis olduk.  

Deli bir bombacinin kullanacagi baska bir dizayn sekli daha vardir. Eger tirtikli ve kapakli bir boru alinamiyorsa, 
daima bir parca bakir veya aluminyum boru kullanin. Cunku iyi bir hale getirilebilir. Bakir borularda en onemli problem, 
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onu kopmadan egmek ve katlamaktir. Eger cok fazla kuvvet uygulanirsa bukulurken, yirtilir. Boru tipi bomba yaparken en 
guvenli metod bakir ve aluminyum borunun disi baslikli borunun metoduna benziyor.  

Once,  bakir  ya  da  aluminyum  borunun  uclarini  duzlestirin,  fakat  yirtmamaya  dikkat  edin.  Sonra,  duz  uclari 
ustuste en az bir kere katlayin, tabi eger bu onu parcalamassa. Fitil deligi kapali uca yakin bir yere acilmali, ve fitil buraya 
yerlestirilmeli. (sekilde "o" gosterilen yer) Sonra bomba dusuk seviyeli patlayici ile doldurulmali, ve buyuk tomar kagitla 
iyice sikistirilmali. Sonra diger ucta kerpetenle iyice katlanmali ve kapatilmali. Eger yapan kisi cok aptal degilse, bu isi 
yavasca  yapar,  cunku  metali  bukme  hareketi,  isi  meydana  getirir,  bu  isi  da  patlayiciyi  atesleyebilir.  Sekil  asagida 
gosterilmistir:  

                                                     ________ 

     _______________________________________________/       | 

     |                                                      | 

     |                                                  o   | 

     |______________________________________________        | 

                                                    \_______| 

  

fig. 1  borunun bir ucu iyice kapatilmis ve diger ucta fitil deligi acilmis. (yukardan gorunus)  

                                                  ______ 

     ____________________________________________/  |  | 

     |                                              |  | 

     |                                            o |  | 

     |___________________________________________   |  | 

                                                 \__|__| 

  

fig. 2  diger ucta iyice kapatilir ve katlanir (yukardan gorunus)  

                              ____________ fitil deligi 

                              | 

                              v 

     _________________________________________________ 

     |                             \ |____ | 

     |                              \____| | 

     |                               ______| 

     |                              / 

     |_____________________________/__________________ 

  

fig. 3  boru iyice kapatilmis ve ucu katlanmis (yandan gorunus) 
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                                                _________________ fitil 

                                               / 

                                               | 

      ________   ______________________________|___   _______ 

      |  ____|  /     |- - - - - - - - - - -| - -  \  |___  | 

      |  |_____/kagit | - - - - - - - - - - - -|- - \_____| | 

      |________ doku  |- dusuk seviyeli patlayici -  _______| 

            \         | - - - - - - - - - - - - - - / 

             \_____________________________________/ 

 

fig. 4  bitmis halde bomba, sikismis kagit ve patlayici gosteriliyor  (yandan gorunus) 

 

B.B.  tufeginden  alinan  bir  karbondioksit  kartusu  da  dusuk  seviyeli  patlayicilar  icin  iyi  bir  kaptir.  Fakat  bir 
dezavantaji  vardir:  icini  doldurmak  icin  cok  zaman  gerekir.  Fakat  bu  is  kartusun  doldurma  yerini  sivri  uclu  bir  aletle 
genisleterek  halledilebilir.  Sonra  tek  gereken  karbondioksit(CO2)  kartusunu  herhangi  bir  dusuk  seviyeli  patlayici  ile 
doldurmak,  veya  herhangi  hizli  yanan  yakit-oksitleyici  karisimla  doldurmaktir  ve  fitili  yerlestirmektir.  Bu  tur  aletler 
genellikle "krater yapicilar" olarak adlandirilir.  

Bir karbondioksit kartusu ayrica termit icin de cok iyi bir kaptir, fakat biraz degistirilmelidir. Kartusun sonundaki 
acilis yeri genisletilmeli, cunku bu yuzden atesleme karisimi (toz halinde magnezyum gibi), patlamaz. Fitil toz halindeki 
magnezyumu atesleyecek, sonra bu da termiti atesleyecek.  

Daha  once  bahsettigimiz  patlayici  alet  dizaynlari,  dusuk  seviyeli    patlayicilar  icin  iyidir,  fakat  yuksek  seviyeli 
patlayicilar icin uygun degildir, cunku patlamak icin sok dalgasina ihtiyaci vardir. Bu durumda ic tarafta  dusuk seviyeli 
patlayici  ve  onun  ust  tarafinda  baska  bir  kapta  yuksek  seviyeli  patlayici  olan  bir  dizayn  kullanilabilir.  Bu  dizayn  oyle 
gorunecektir:  
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                                          _______________________ fitil 

                                         | 

                                         | 

                                         | 

      _________                          |           _________ 

      |   ____|__________________________|___________|____   | 

      |   | * * * * * * * * * * * * * * *|* * * * * * *  |   | 

      |   |  * yuksek seviyeli patlayici | * * * * * * * |   | 

      |   | * * * * * * * * * * * * * * *|* * * * * * *  |   | 

      |   |  *  ______    _______________|_    ______  * |   | 

      |   | * * |  __|   /   - - - - - - | \   |__  | *  |   | 

      |   |  *  |  |____/  dusuk seviyeli - \____|  |  * |   | 

      |   | * * |_______  - patlayici - - -  _______| *  |   | 

      |   |  * * * * *  \  - - - - - - - -  /  * * * * * |   | 

      |   | * * * * * *  \_________________/  * * * * *  |   | 

      |   |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |   | 

      |   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |   | 

      |   |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |   | 

      |   |______________________________________________|   | 

      |_______|                                      |_______| 

  

  4.43     CAM KAPLAR 

Cam kaplar, dusuk seviyeli patlayicilar icin uygun olabilir, fakat bu konuda bazi problemler var. Ilk olarak, cam 
kaplar, basitce hazirlanabilen metal ya da plastik kaplara gore hemen kirilir. Ikincisi, bombayi yaparken bir hata yapilirsa, 
alet kucuk olsa bile, bombayi yapan kisi gercekten cok kotu yaralanabilir. Boyutu parfum sisesi olan bir kaptan yapilmis 
bir bomba, bir adamin elinde patladi ve elinde hala cam parcalari var. Ve bu adamin yuzuk parmaginin ucu da yok cunku 
ucan bir parcasi orayi kesti...  

Yinede, parfum siseleri gibi cam kaplar cilgin bireysel hareketlerde iyi bir sekilde kullanilabilir. Cunku boyle bir 
bomba metal dedektorleri tarafindan yakalanmaz ve halkin oldugu herhangi bir yere rahatca sokulabilir. Tek gereken, 
kabi doldurma ve plastik kapakta bir fitil deligi acmak, ve kapagi kapatip hazir hale getirmek.  
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                      ________________________  fitil 

                      | 

                      | 

                      | 

            _____|_____ 

               | ___|___ | 

                 | >  |  < |  kapakta bir delik acin, ve fitili yerlestirin; 

                 | >  |  < |  dikkat edin fitil asagi falan dusmesin, siki olsun 

                 | >  |  < | 

                  |    |    | 

                  |         | 

                 |         | 

                 |         |  kapagi kapayin. 

                 |         | 

                 |         | 

                V         V 

  

              _________ 

                <         > 

                <         > 

                <         > 

                  /     \ 

                 /       \ 

                /         \ 

               |           |  siseyi dusuk seviyeli patlayici ile doldurun 

               |           | 

               |           | 

               |           | 

               |           | 

          |___________| 

 

Cam  kaplardan  yapilan  buyuk  patlayici  aletleri  pek  pratik  degildir,  cunku  cam  guclu  olmayan  bir  konteynir 
turudur.  480  mililitreden  buyuk  cam  kaba    koyulan  cok  patlayici  genellikle  istaftir  (16  oz;  oz=30  mililitre).  Ayrica  cam 
kaplar  yuksek  seviyeli  patlayicilar  icin  genellikle  uygun  degildir,  cunku  cam  kap  patlamaya  pek  direnmez(y.  seviyeli 
patlayici atesleyicisi, patlayici ateslenmeden cami kirabilir).  

4.44     PLASTIK KAPLAR 
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Plastik kaplar belkide patlayicilar icin en iyi kaplardir diyebiliriz, cunku onlar her boyut ve sekilde olabilirler ve 
cam  gibi  kirilgan  degillerdir.  Plastik  borular,  nalburlardan  alinabilir,  ve  metal  kaplarda  oldugu  gibi  dizaynlar  yapilabilir. 
Yuksek seviyeli patlayicilarin, plastik kaplara konulmasi iyi olabilir cunku metal dedektorunden rahatca gecerler. Plastik 
kaplar, uygun bir yerde, kabi isitarak, ve bukerek yeniden sekillendirilebilir.  Plastik icin ozel tutkallarda yapistirilabilirler. 
Bu tutkaller bazen kendi basina bile baslik olarak kullanilabilirler, eger kagit doku yerlestirilse tabi. Iyi kurutuculu bir tutkal 
bu cesit aletlerde cok iyi calisir.     

               ||               || 

               ||               || 

               ||\_____________/|| 

               ||               || 

               ||    tutkal     || 

               ||_______________|| 

               ||               || 

               ||    kagit      || 

               ||     doku      || 

               ||_______________|| 

               ||***************|| 

               ||***************|| 

               ||***************|| 

               ||***************|| 

               ||** patlayici **|| 

               ||***************|| 

               ||***********-----------------------  fitil 

               ||***************|| 

               ||ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ|| 

               ||               || 

               ||    kagit      || 

               ||     doku      || 

               ||_______________|| 

               ||               || 

               ||     tutkal    || 

               || _____________ || 

               ||/             \|| 

               ||               || 

               ||               || 

Bir uc onceden yapilmali, ve aletin icine barut ve fitili koymadan once iyice kurumalidir.  Sonra, diger bir parca 
kagit doku ile, barut iyice sikistirilir, ve tutkalla arkasi kapatilir. PVC boru bu cesit bir alet icin idealdir, fakat borunun capi 2 
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cm den fazla ise kullanilamaz. Diger plastik macunlari da bu is icin kullanilabilir, fakat kurutuculu bir tutkal bu is icin en 
iyisidir.  

4.5     PATLAYICILAR ICIN GELISMIS KULLANIMLAR  

Burada anlatilan teknikler, biraz patlayici bilgisi olan ve mantigini  calistiran herkes tarafindan kullanilabilir. Bu 
bilgilerden  bazilari  orduda  kullanilan  kitaplardan  ya  da  yikmayi  anlatan  kitaplardan  alinmistir.  Patlayicilar  icin  gelismis 
kullanimlar  genellikle  karmasik  sekillerdedir,  veya  kucuk  bir  miktar  patlayiciyi,  yuksek  seviyede  hasar  vermek  icin 
kullanilir. Genellikle yuksek seviyeli patlayicilarla kullanilirlar. 

4.51     SEKILLENMIS PATLAYICILAR 

Sekillenmis patlayici, patlatilma uzerine kurulu, ve kucuk bir  hedef alaninda kullanilan bir patlayici aletidir. Bu 
islem,  bir  zirhli  yerde  gedik  acmakta  kullanilabilir,  cunku  bu  sekilde  milyonlarca  kiloluk  basinci  uretebiliriz.  Sekillenis 
patlayicilar yuksek seviyeli patlayicilarla kullanilir, ve genellikle elektrikle ateslenirler.  

DIKKAT : BURADA ANLATILAN PATLAYICI TURLERICOK TEHLIKELIDIR, SORUMLULUK BIZIM DEGILDIR!! 

Sekillenmis patlayiciya ornek asagida verilmistir. 

                   + tel  ________           _______ - tel 

                                 |         | 

                                 |         | 

                                 |         | 

 _                      _________|_________|____________ 

 ^                     | ________|_________|__________ | 

 |                     | |       |         |         | | 

 |                     | |       \atesleyici/        | | 

 |                     | |        \_______/          | | 

 |                     | |       funye patlayici     | | 

 |                     | |       (civa bombasi)      | | 

 |                     | |             ^             | | 

 |                     | |            / \            | | 

 |                     | |           /   \           | | 

 |                     | |          /     \          | | 

 |                     | |         /       \         | | 

 |                     | |        /         \        | | 

 |                     | |       /           \       | | 

                       | |      /             \      | | 

 20 cm uzunluk         | |     /               \     | | 

                       | |    /      yuksek     \    | | 

 |                     | |   /      seviyeli     \   | | 

 |                     | |  /      patlayici      \  | | 

 |                     | | /                       \ | | 



 

99 

 |                     | |/                         \| | 

 |                     | |             ^             | | 

 |                     | |            / \            | | 

 |                     | |           /   \           | | 

 |                     | |          /     \          | | 

 |                     | |         /       \         | | 

 |                     | |        /         \        | | 

 |                     | |       /           \       | | 

 |                     | |      /             \      | | 

 |                     | |     /               \     | | 

 |                     | |    /                 \    | | ------- 1,25 cm 

 |                     | |   /                   \   | |         ince celik 

 |                     | |  /                     \  | |         boru 

 |                     | | /                       \ | | 

 |                     | |/                         \| | 

 |      vida icin      | |                           | |     vida icin 

 |      delik          | |                           | |     delik 

 |                     | |                           | | 

 V_______   ___________| |                           | |___________  ________ 

 |______|   |____________|                           |_____________| |______| 

  

                         |<-------   20 cm  -------->| 

  

Eger bir alet guvenli bir yere vidalanirsa, ornegin, alet en fazla patlayici gucu olan noktaya cevrilirse ( borunun 
ucundan 2,5 santim disarisi ). Sekillenmis patlayicilarda temel, patlayici maddede koni sekilli bir uc  vardir. Bu koni 45 
derecelik bir aciya sahip olmali. Bunun gibi bir alet, guclu elektromagnetizmasi olan bir metal yuzeye konulabilir. 

4.52     TUP PATLAYICILARI 

Tup patlayicilari, sekillendirilmis patlayicilarin kullanilamadigi yerlerde kullanilir. Eger bir parca 1,25 cm lik plastik 
tup, duyarli bir yuksek seviyeli patlayici ile doldurulursa (RDX gibi), ve 4.44 deki plastik patlayici kabi gibi hazirlanirsa, 
farkli bir sekillenmis patlayici uretilebilir; patlayiciyi gucunu yuvarlak bir bicimde yonlendirilme. Bu cesit bir patlayici, bir 
sutuna koyulabilir  ya  da  bir  kapi kilidine  veya  bir  telefon diregine.  Patlama  iceri  ve  disari  yonlendirilir  ve sarmalandigi 
heryeri parcalar. Bir tup patlayicisi sunun gibi gozukebilir. 
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               ||      || 

               ||      || 

               ||\____/|| 

               ||tutkal|| 

               ||______|| 

               ||      || 

               ||kagit || 

               || doku || 

               ||______|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               || RDX  || 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 
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               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               ||******|| 

               || ____ || 

               || | f| || 

               || | i| ||         (fisek ya da maytap; ingilizce "squib") 

               || | s| ||         (emniyet fitili vs) 

               || | e| || 

               || | k| || 

               || |  | || 

               || |__| || 

               ||__||__|| 

               ||kagit || 

               || doku || 

               ||__||__|| 

               ||  ||  || 

               ||tutkal|| 

               ||  ||  || 

               || _||_ || 

               ||/ || \|| 

               ||  ||  || 

               ||  ||  || 

                   ||_______ + tel ______________ 

                   | 

                   |________ - tel ______________ 

Suikast esnasinda Gerilla tup bombasini kullanmak istediginde, bombayi  yoketmek istegi seyin etrafina koymali, 
ve tubun tutkal uclari birlikte patlamali. Tutkal kuruduktan sonra, tellerin fisek telleri ile baglanti kurmasi gerekir, ve bu 
bombayi patlatir(herhangi bir elektrikle zamanlama metodu olabilir). 

4.53     ATOMIZE PARCACIK PATLAYICILARI 

Eger  cabul  yanan  bir  madde,  atomlarina  ayrilirsa  ya  da  cok  kucuk  parcaciklara  bolunurse,  ve  kapali  alanda 
yuksek  bir  miktari  yandiysa,  otomobil  silindirinin  yaptigina  benzer  bir  patlama  meydana  gelir.  Kucuk  damlalar  halinde 
benzin havada yanar ve cicak gazlar hizla genislemeye baslar ve silindiri yukari iter. Buna benzer olarak, eger 3,8 lt (1 
galon) benzin atomize edilirse ve bir binada ateslenirse, genisleyen gazlar binanin   duvarlarini yikma ihtimali yuksektir. 
Bu fenomene atomiz parcacik patlamasi denir. Eger bir kisi cabuk yanan bir maddeyi etkili bir sekilde atomize edebilirse 
ve  atesleyebilirse,  buyuk  bir  binay  kopruyu  ya  da  baska  bir  yapiyi  yikabilir.  Yuksek  miktarda  benzini  atomize  etmek, 
ornegin yuksek bir patlayicinin yardimi olmadikca cok zor olabilir. Eger 3,8 lt lik kaptaki benzin yuksek seviyeli patlayicinin 
ustune  yerlestirilirse,  ve  yuksek  seviyeli  patlayici  patlatilirsa,  benzin  atomize  olacak  ve  ateslenecek.  Eger  bu  olay  bir 
binada meydana gelirse, ornegin, bir atomize parcacik patlamasi kesinlikle meydana gelebilir. Sadece kucuk bir miktar 
yuksek seviyeli patlayici bu isi basariya ulastirabilir, 0,25 kglik TNT veya 0,10 kg lik RDX bu isi icin   uygundur.Ayrica, 
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benzin yerine, toz halinde aluminyum da kullanilabilir. Cabuk yanan bir maddenin atomize olmasi icin yuksek seviyeli 
patlayici kullanmak gereklidir, cunku dusuk seviyeli patlama atomize etmek icin gerekli ortami saglamaz.  

4.54     AMPUL BOMBASI 

Bir karanlik odaya girdigimizde otomatik olarak hemen isigi acariz. Fakat bazi yontemlerle bu isi olumcul bir hale 
getirebiliriz, eger ampul bombasi bir odaya yerlestirilirse isik acildiginda patlar ve sonuclari kotu olur. Bir ampul bombasi 
yapmak gercekten cok basittir. Ampul, kendi elektrik atesleme sistemiyle elimize gelir. Bazi ampullerde, ampulun cami 
metal yuzeyden, ampulun yuzeyini gaz aleviyle isitarak cikarabiliriz, bu isi gaz ocagiyla(ya da alev  makinasi) yapabiliriz. 
Bu cok dikkatli yapilmali cunku ampulun icinde hava yoktur. Yapistirici yeterince sicak oldugunda, cam metal yuzeyden 
cekip  cikarilabilir.  Diger  ampullerde,  cami  direk  olarak  alev  makinasi  ya  da  oksi-asetilen  makinasi  ile  isitmak  gerekir. 
ampul yeterince isindiginda, bir delik dikkatlice cikmali ampulde, icinde hava olmadigini unutmayin. Diger taraftan, ampul 
ya da yuzey oda sicakligina ya da daha dusuk isilara yeniden dustugunde, ampulun icine patlayici madde doldurular, 
mesela karabarut. Eger cam metal yuzeyden cikarildiysa, yeniden tutkalla yuzeye yapistirilmalidir. Eger delik, bombanin 
ustune  koyulduyse,  bir  parca  bant  patlayiciyi  ampulde  tutmak  icin  yeterli  olacaktir.(deligi  kapayacak)  Sonra,  elektrigin 
acik olmadigindan emin oldugunuz zaman, ampulu tekrar yerlestirin lambaya. Boyle bir alet Gerillaler tarafindan, suikast 
icin kullanilir cunku pek kimse lambayi ilk acistan once arastirmaz.  

4.55     KITAP BOMBASI 

Bombayi gizlemek bazen gercekten cok zor olur.  Cantalar genellikle bir yere girilirken bomba ihtimaline karsi 
aranirlar. Bombayi gizlemek icin simdi kitap bombasi yapmayi anlatacagiz. Genellikle, buyuk bir kitap gerekir bu is icin, 
ve iyi kamuflaj icin ciltli olmasi gerekir.  Sozlukler, kanun kitaplari, veya bunun gibi diger kitaplar is gorur. Bir kisi kitap 
bombasi yaptiginda, kitabin nereye yerlestirilecegini iyice dusunmelidir. Kitap bombasi yapmak icin elektrikli bir deliciye 
ve is goren bir testereye ihtiyac vardir. Ilk olarak, kitabin butun sayfalari birbirine yapistirilmalidir. Suda cozunen tutkaldan 
buyuk  bir  kaba  dokerek,  ve  kabi  kaynar  suyla  doldurar,  sayfalari  birlikte  tutabilecek  tutkal-su  cozeltisi  elde  edilebilir. 
tutkal-su  cozeltisi  kullanilabilecek  bir  sicakliga  dustukten  sonra,  cozelti  iyice  karistirilmali,  ve  kitabin  sayfalari  tutkal-su 
cozeltisinin  oldugu  kaba  daldirilmali,  ve  her  sayfa  iyice  islanmis  olmali.  Eger  kitabin  dis  sayfasinin  islanmamasi  
gerekiyorsa,  kabi  kagitlara  yapistirmayin.  Kitabi  dis  kaplarindan  tutarak  astiktan  sonra  sayfalari  iyice  sikin.  Sayfalar 
kurudugu  zaman,  yaklasik  3  gunle  1  hafta    suresinden  sonra,  sert  sayfalara  bir  delik  acilmalidir,  ve  odun  deler  gibi 
delinmelidir. Sonra testereyi kagitlarin ustune yerlestirin ve bir kitabin ortasinda bir dikdortgen olusturacak sekilde kesin, 
fakat disarida bir miktar sayfa kalmali. Kesildigi zaman soyle gozukmeli   

               ________________________ 

               | ____________________ | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |                  | | 

               | |__________________| | 

               |______________________| 

 (kitabin kabi gosterilmemistir) 
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Dikdortgen dikkatlice arka kapaga yapistirilmali. Bomba yapildiktan sonar zamanlayici vs ile birlikte kitabin icine 
iyice yerlestirilir. Zaman ayarlari yapildiktan sonra on kapak da yapistirilir. Bomba hazirlanmis olur. 

4.56     TELEFON BOMBASI 

Telefon  bombasi,  eskiden  bir  kisiyi  oldurmek  ya  da  yaralamak  icin  kullanilirdi.  Temel  dusunce  basittir:  kisi 
telefona cevap verdiginde bomba patlar. Eger kucuk fakat etkili yuksek patlayici fisek(maytap) ile ahizeye yerlestirilirse, 
ahizeden akim gectiginde, fisek patlayacak ve bu da yuksek seviyeli patlayiciyi atesleyecek, sonuc olarak telefona bakan 
kisinin  bomba  elinde  patlayacak.  Butun  yapilmasi  gereken,  bir  yerden  fisek  (maytap)  bulmak  ve  ahizenin  calismasini 
saglayan dugmeyi bantlayin ki akim ahizeye gitmesin. Sonra ahizenin agiz koyulan yerini cikarin, hoparloru da cikarin, 
sonra fisegin tellerini oraya baglayin. Yuksek seviyeli patlayiciyi da yerlestirin,mesela C-1, 3.31 bolumunde; C-1 i aliciya 
yerlestirin, ve herseyi eski haline getirin, fakat fisegin(maytabin) C-1 tarafindan sarildigina emin olun. Telefonu kapayin, 
ve banti da yerinde birakin. Telefonu caldiginda acacak kisi geldiginde ahizeyi kaldiracak fakat konusamayacak, bakacak 
ki bant var orada, sonra banti cikarinca, akim gelmeye baslayacak ahizeye ve patlayacak. Sunu unutmayin, kisi ahizeyi 
kaldirmali ve banti cikarmali yoksa calismaz.  Buyuk ihtimal adam telefonla konusmaya basladigi ve telefonu kulaginda 
tuttugu zaman patlayacak. 

5.0     MERMILI SILAHLAR ICIN OZEL CEPHANELER 

Patlayici  ya  da  zehirleyici  cephane  anormal  davranan  birinin  cephaneligi  icin  onemli  bir  bolumdur.  Boyle 
cephaneler  kullaniciya  normal  cephanelerden  farkli  ve  etkili  avantajlar  saglayabilir,  cunku  yaralayici  vurus  bile  kisinin 
olmesi icin yeterlidir. Ozel cephaneler bircok cesit silah icin yapilabilir(tatar yayindan, av tufegine kadar).  

5.1     ILKEL SILAHLAR ICIN OZEL CEPHANELER 

Bu  bolumde,  kullaniminda  barut  gerektirmeyen  silahlara  ilkel  silahlar  diyecegiz.  Yani  bu  silahlar  sapanlar, 
uflemeli silahlar, yaylar vs.  

5.11     YAY CEPHANESI 

Yay ve tatar yayi cephane olarak ok kullanirlar.  Bir oku zehirli hale getirmek gercekten cok kolaydir. Eger biri 
capi bir ok kadar olan bir aluminyum boru bulunursa, borunun butunu bir capmayla patlayan(ya da fitille) bir patlayiciya 
donusebilir. Butun yapilmasi gereken, dogru boyutta ve capta bir aluminyum tup bulmak, ve arka kismini kagit doku ile 
sikistirmak ve sonar tutkal ile yapistirmak. Tupu herhangi bir tur dusuk seviyeli patlayici veya duyarli bir yuksek seviyeli 
patlayici ile ust tarafta 1,25 cm bosluk kalacak sekilde doldurun. Tupun bir parcasinda yarik acin ve dikkatlice tupu diger 
yone dogru sikistirin, ve kucuk bir delik biraktiginizdan emin olun. No. 11 deki yere deligi kapayacak bir baslik koyun, ve 
guclu  bir  yapistirici  ile  iyice  oraya  yapistirin.  Sonunda,  aletin  arkasini izole  bant  ya da  boru  bantiyla sarin,  ve banttan 
yuzgece benzeyen seyler yapin. Veya yuzgecler, spor magazasindan  alinabilir, ve sapa yapistirilir. Ustteki baslik bir yere 
carpinca patlayan cinsten olmalidir. Bitmis hali soyledir.  

             _____ 

               |   | ---------- no. 11 baslik 

               ||*|| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| ----------- aluminyum boru 

                |*| 

                |p| 

                |a| 

                |t| 

                |l| 



 

104 

                |a| 

                |y| 

                |i| 

                |c| 

                |i| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

                |*| 

               /|_|\ 

              / |k| \ 

              | |d| | 

              | |_| | 

              | |t| | -------- yuzgec 

              | |u| | 

              | |t| | 

             |_|_|_| 

               |_| 

 kd: kagit doku 

tut: tutkal 

Yay sert bir yuzeye carptiginda, baslik patlar ve patlayiciyi atesler. 

5.12     UFLEMELI SILAHLAR ICIN CEPHANE 

Uflemeli  silahlar,  cok  avantaji  bulunan,  enteresan  silahlardir.  Uflemeli  silahlar  gizlenebilir,  ve  patlayici  ya  da 
zehirli mermi tasiyabilir.  Patlayan kucuk bir ok ya da mermi yapmak cok zor degildir. Belkide en basit dizayn, bir hap 
kapsulu  kullanmaktir  (mesela  basagrisi  ve  alerjiye  karsi  ilaclarin  kapsulleri)  Boyle  bir  kapsul  cok  kolay  acilabilir,  ve 
icindeki ilac  cikarilabilir. Sonra kapsul carpmaya duyarli patlayici ile yeniden doldurulur. Carpmaya duyarli patlayicinin 
arkasina  yuksek  seviyeli  patlayici  yerlestirilebilir,  tabi  eger  buyuk  bir  kapsul  kullaniliyorsa.  Son  olarak  kapsul  yeniden 
birbirine yapistirilir, ve puskul veya pamuk kapsulun arkasina yapistirilmalidir, bu is once carpmaya duyarli patlayicinin 
hedefe carpmasi icindir. Boyle bir alet muhtemelen 1,8 ile 2 cm arasinda bir uzunlukta olacaktir (puskul veya pamuk dahil 
olmadan).  Bittiginde sunun gibi gozukecektir. 

                 ____________________ 

                /civa    |           \----------------------- 

               (bombasi  |   R.D.X.   )---------------------- } puskuller 

                \________|___________/----------------------- 

5.13     SAPANLAR ICIN OZEL CEPHANELER 
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Modern bir sapan guclu bir silahtir ve gercekten urkutucudur. Birsey firlattiginda attigi 150 m kadar gidebilir. 60 
m icinde, onemli bir yere carparsa insan ve hayvanlar icin oldurucu olabilir. Cunku buyuk boyutlu cephaneler, sapanda 
kullanilabilir,  sapan  guclu  patlayici  cephaneleri  firlatmak  icin  uyarlanabilir.  Kucuk  bir  parca  aluminyum  boru,  icine 
carpmaya  duyarli  patlayici  yerlestirilerek  carpma  ile  ateslenen  bir  alete  donusturulebilir.  Ayrica,  boyle  bir  boru  dusuk 
seviyeli patlayiciyla doldurulabilir, ve fitille ateslenebilir (firlatilmadan once). Fitil boyunu hedefe erismeden patlamamasi 
icin iyi ayarlamak gerekir. Son olarak, .22 kaliberlik basliklardan sapanlar icin mukemmel patlayan cephane yapilabilir, 
fakat kisa mesafede kullanilmalidirlar, cunku cok hafiftirler.  

5.2     TUFEKLER ICIN OZEL CEPHANELER 

Ozel cephaneler, modern tufeklerin, guc ve ani hiz kombinasyonunda kullanilirsa, basit bir silahla, mutis isler 
basarmak cok kolay olabilir. Patlayici ozelligi tasiyan cephane satin almabilme ihtimali vardir, ama bazen satin almak da 
zor olur. Eger satin alamazsaniz,  kendi cephanenizi evde imal etmek zorundasiniz. Bununla birlikte bunlari evde imal 
etmek, beraberinde risk de getirir. Eger cephaneyi yanlis imal ederseniz, bu cok kotu sonuclar dogurabilir.  

BU YUZDEN ASLA EVDE TUFEKLER ICIN OZEL CEPHANE YAPMANIZI ONERMIYORUZ! 

Not:  Cezaevlerinde  pillerden  fisek  yapabilen  insanlar  var.  Fakat  yaptiklari  ozel  cephaneyi  de  ateslemek  icin 
kendi yaptiklari aletleri kullaniyorlar. Bu boru olabilir, veya baska birsey olabilir. Asagida bunlardan kisaca bahsedecegiz. 

5.21     EL SILAHLARI ICIN OZEL CEPHANELER 

Eger bir kisi, kendi el silahi icin patlayici cephane uretmek istiyorsa, bunu yapabilir, fakat bunun icin carpmaya-
duyarli patlayici ve birkac alete ihtiyaci vardir. Once, mermi(bu mermi yerine gecebilecek baska bir kalip da olabilir) satin 
alinmali ve sonra arpmaya-duyarli patlayici edinilmeli. Matkap ile mermide bir delik acin, bu delik patlayiciyi 
yerlestirebilecek kadar  buyuk olsun.  Patlayici koyulduktan sonra,  deligin  ustune  sicak  balmumu  dokulmelidir.  Guzelce 
doktukten sonra ve kuruduktan sonra muhtemelen sunun gibi olacaktir.   

                     _o_ ------------ balmumu damlasi 

                     /|*|\ 

                    | |*|-|----------- carpmaya-duyarli patlayici 

                    | |_| | 

                  |_____| 

Buradaki bosluklar ayrica, mermiye zehir yerlestirmede kullanilabilir. 

5.22     AV TUFEKLERI ICIN OZEL CEPHANELER 

Yuksek  tahribat  gucleri  yuzunden,  av  tufekleri  icin  bazi  guclu  ozel  cephaneler  yapilmasi  olasidir.  Eger  bir 
avtufegi  fisegi yukardan acilip ve sacaklari  cikarildiginda, fisek sonra yeniden kapanabilir. Eger  bu  mantik size 
uygunsa(kapagin yeniden takilabilmesi), tufegin namlusunun uzunlugu kadar bir tahta civi(sopa gibi, asagida 
goreceksiniz)  ile cesitli turlerde  fisekler  uretebilirsiniz.  Tahta  civiyi,  tufegin  namlusuna  fisek ile  beraber, igne  atesleme 
yerinde  olmadan  koyun. Tahta  civiyi, namlunun  sonundan(baslayarak)  15  cm  isaretleyin(isaret  koyun),  ve  sonra 
namludan  cikarin.  Sonra  hangi  patlayici  turunu  kullanacaginiza  karar  verin.  Bu  alet  (kimyasal  guc  ile  yanan  molotof 
olabilir 3.53, ya da boru tipi bomba olabilir 4.42, ya da termit olabilir 3.41 ve 4.42). Alet yapildiktan sonra, tahtaya iyice 
yapistirilmali (bantlanabilir). Bu da oldugunda, tahtayi avtufeginin arkasina yerlestirin.  Bomba tahtanin sonunda olmali. 
Bombanin  yeterli  uzunlukta  fitili  oldugundan  emin  olun.  Sonra  fitili  yakin  ve  nisan  alin.  Bomba  patlayacak  sacmalar 
sacilacak. Asagida bir sekli var: 
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              ____ 

               ||  | 

               ||  | 

               ||  | ----- bomba, tahtaya iyice yapistirilmis bir halde 

               ||  | 

               ||__| 

               || | 

               || | ------- fitil 

               || | 

               || 

               || 

               || 

               || --------- tahta 

               || 

               || 

               || 

               || 

               || 

               || --------- burayi tufegin sonun yerlestirin(namlu sonu) 

 

5.3     SIKISTIRILMIS GAZ SILAHLARI ICIN OZEL CEPHANELER 

Bu bolum, sikistirilmis hava veya gaz ile calisan silahlarin, ozel cephanelerinin nasil imal edilecegini anlatiyor. 
Bunlar  B.B  tufekleri,  CO2  B.B  tufekleri  ve  .22  kaliber  ufak  top  atan  tufeklerdir.  Bu  silahlar  genellikle  cocuk  oyuncagi 
olarak  dusunulur,  fakat  cok  tehlikeli  silahlara  donusebilirler.  (avlanmadada  bu  silahlarin  kullanildigini  duydum.  Boyle 
silahlari beyazitta bulmak mumkun, hani adamlar sokaklarda elinde bir tufek ve bir tahta parcasi ile dolasir ve para ile atis 
yaptirirlar; iste bu silahlar onlar...) 

5.31     B.B TUFEKLERI ICIN OZEL CEPHANELER 

Bir B.B tufegi, sikistirilmis hava ile calisir. Boyle tufekler, yuksek atis hizina ve mesafesine sahip olabilirler. .177 
kaliber mermisi havada tabiri caizse jet gibi gider. Carpma ile patlayan bir mermi .177  kaliberlik mermiler ile cok rahat 
yapilabilir.  .22  kaliberden  daha  fazla  olan  bircok  tufek  mermisi,  ateslenmek  icin  funye  kullanirlar.  Bu  funyeler,  silah 
magazalarindan  alinabilir.(kendi  keklik  mermimi  yapacam  falan  dersiniz  sallayin  bisey  iste.)  Boyle  funyeler,  tufegin 
atesleme ignesi degdigi zaman patlayan cinstendir. Eger sert bir yuzeye cok hizli carplarlarsa da patlarlar. Genellikle, 
.177 kaliber tufek namlulari icin de uygundurlar. Eger bunlar namlunun ucuna yerlestirilirse, tufek onu sert bir yuzeye 
firlattiginda patlayacaktir. Eger boyle bir funye, bir parca metal tupe iyice ilistirilirse, ve tube bir delik acilirsa, tup patlayici 
ile doldurulabilir, sonra kapatilir delik ve B.B tufegi ile ateslenebilir. Asagida sema gosterilmistir.  

If they are inserted flat end first, they  will detonate when the gun is fired at a hard surface. If such a primer is 
attached to a piece of thin metal tubing, such as that used in an antenna, the tube can be filled with an explosive, be 
sealed, and fired from a B.B gun. A diagram of such a projectile appears below: 
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             _____  funye  ______ 

            |                                   | 

            |                                   | 

            |                                   | 

           V                                  V 

          ______                ______ 

          | ________________________ |------------------- 

          | ****** patlayici ******* |------------------- } puskul veya 

          | ________________________ |-------------------   pamuk 

          |_____                _____|------------------- 

                    ^ 

                    | 

                    | 

                    |_______ delik (antenli tup) 

  

Ondeki  funye,  tube  guclu  bir  tutkal  ile  iyice  yapistirilir.  Tup  patlayici  ile  doldurulur,  ve  arkadaki  funye  de 
yapistirilir. Son olarak bir puskul ya da ufak bir parca pamuk arka funyenin oldugu yere yapistirilir, cunku ondeki funyenin 
carpmasi gerekir ve bu da denge saglar. Merminin tamimi yaklasik 1,8 ile 1,9 cm arasinda olmasi gerekir.  

5.32     .22 KALIBERLIK KUCUK TOP ATAN TUFEKLER ICIN CEPHANE 

Bir .22 kaliber kucuk top atan tufek kisa mesafede genellikle .22 kaliber atesli tufege esdegerdir. Cunku, buyuk 
patlayan mermiler .22 kaliber havali tufege adapte edilebilir. 5.12 anlatilan dizayna yakin bir dizayn bu ise uygun olabilir, 
cunku kapsuller .22 kaliber civarinda veya daha kucuktur. Ya da 5.31 deki dizayn da kullanilabilir, bu isi icin funye yerine 
karabarut ve baslik alinmalidir, cunku .22 kaliber civarinda basliklar mevcuttur. #11 numarali baslik cok kucuktur, fakat 
daha buyugu is gorecektir. 

6.0     ROKETLER VE TOPLAR 

Roketler ve toplar genellikle agir silah olarak dusunulurler. Teror yaratanlar genellikle boyle aletler kullanmazlar, 
cunku bunlari yapmak icin gereken seyleri elde etme cok zor ve neredeyse imkansizdir.  Tabi aslinda olay tam olarak 
boyle  degil.  Bu  insanlarin  dusunceleri,  onyargilari.  Kara  barut  veya  pirodeks  bulabilen  herkes  boyle  aletler  yapabilir. 
Toplu roketli bir Gerilla ortaliga cok korku salar dogrusu. 

6.1     ROKETLER 

Roketler ilk defa Cinliler tarafinda  milattan cok yuzyil  once  gelistirildi. Onceleri reklamlar icin kullanildir 
(havaifisek olarak). Orduda genellikle kullanilmadi cunku cok sorunlu, pahaliydilar ve atildiklarinda tam hedefe vurmalari 
cok zordu. Modern zamanlarda, roketleri daha cok ordu tarafindan kullanildi, cunku onlar artik ucuz, guvenilirdiler. Teror 
yaratanlar, malesef orduda kullanilan roketleri elde edemezler, fakat kendi roketlerini yapabilirler ya da satin alabilirler. 
Roketcilik, uzay cagina(!) geldigimiz dunyamizda, onemli bir hobi olmustur. Bir roketi ucurmak icin roket motoruna ihtiyac 
vardir. Bu motorlarin gucu, itme kuvvetini etkiler. Bircok roket motoru 3 basit bolumden olusur. Asagidaki sekil uc bolumu 
gosteriyor:  
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     __________________________________________________________ 

     |_________________________________________________________| -- kalin  

mukavvadab 

      \  kil   | - - - - - - - - - - | * * * | . . . .| |            koruyucu  

kaplama 

       \_______|  - - - - - - - - -  | * * * |  . . . |k| 

        ______ _ - - -  itici - - -  | duman | firlat.|i| 

       / kil   |  - - - - - - - - -  | * * * | . . . .|l| 

      /________|_____________________|_______|________|_|_______ 

     |_________________________________________________________| -- kalin  

mukavva                                              koruyucu kaplama 

Not: roket yaparken kesinlikle atesleyici yakittan sonra tupun icinde bosluk kalmali. eger kalmassa roket ucmaz, patlar.  

kil: kil sert maddedir. yani kil roketin icindeki maddeleri tubun icinde tutar.         firlat: firlat. diye kisaltilan yer firlaticidir. 

Kilden olan agiz bolumune atesleyici yerlestirilir. Roket yerlestirilip ateslendiginde, atesleyici itici maddeyi yakar 
(itici  madde  genellikle  karabarut  veya  pirodeks  tir.),  yanan  madde  genisleyen  gaz  uretir  ve  bu  da  bir  basinc  getirir. 
Patlama teorisinde ogrendigimiz gibi basinc en kolay cikabilecegi yerden cikar. En kolay cikabilecegi yer de kil agizliktir. 
Buradan  cikan  basinc  roketi  yerden  kaldirir.  Itici  madde  bittikten  sonra,  motorun  duman  denilen  bolumu  ateslenir.  Bu 
bolum  genellikle,  yavas  yanan  materyalden  olusur  (karabaruta  farkli  bilesikler  eklenerek  gorunen  bir  duman  cikarir, 
duman rengi genellikle siyah, sari ya da beyaz olur). Bu bolum roket en yuksek seviyede ciktiginda onun gorunmesini 
saglar. Duman bolumu de bittiginde firlatici devreye girer. Firlatici guc iyice toz haline getirilmis karabaruttur.  Cok hizli 
yanar ve patlar. Firlatici gucun patlamasi, model roketin parasutunu cikarir. Ayrica bir bombanin fitilini ateslemek icin de 
kullanilabilir. Roket motorlarinin kendine ozgu bir tanimlama sistemi vardir.  Tipik motor adlari: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, 
B6-4, C6-7, ve D12-5 dir. Ilk harf motorun gucunu gosterir. "B" motorlari, "A" motorlarindan 2 kat daha gucludur. ve "C" 
motorlari,  "B"  motorlarindan  2  kat  daha  gucludur...  Harfi  takip  eden  rakamlar,  motorun  itis  gucunu  pound  cinsinden 
gosterir. (1 pound = 0,45 kg) Son numara ve harf, ilk atesleme anindan firlaticinin ateslenmesine kadar olan zamandir; 
3T, bu isin 3 saniyede yapildigini gosteriyor.  

NOT:  Cok etkili bir roket iticisi, aluminyum tozunu ve amonyum perklorati ve cok kucuk bir miktar demir oksidi 
karistirarak yapilabilir. Karisim birbirine tutkalla iyice baglanir. 

6.11     BASIT ROKET BOMBASI 

Roket bombasi su sekilde calisir, roket bombanin patlatilacagi yere bombayi goturur, bomba gittigi yerde patlar. 
Boyle bir alet yapan bircok insan, bombayi ateslemek icin roketin gucunu kullandi. Odundan yuzgecler(kanat) halinde 
sekiller keserek ve sonra onlari buyuk bir roket motoruna yapistirarak, basit bir roket yapilabilir. Sonra "krater yapici" veya 
karbondioksit kartusu bombasi ilistirerek, bir bomba da eklenmis olur. "Krater yapici" nin fitilinin yanmasini garantilemek  
icin,  firlaticinin  ustundeki  kil  parcasi,  plastik  bir  aletle  kazinmali.  Bombanin  fitili,  asagida  gosterildigi  gibi  firlaticiya 
dokunmali: 
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          ____________ roket motoru 

          |                         _________ krater yapici 

          |                         | 

          V                       | 

     _______________________________V_ 

     |_______________________________|  ______________________ 

      \   | - - - - - -|***|::::|      /# # # # # # # # # # # \ 

       \__| - - - - - -|***|::::|  ___/  # # # # # # # # # # # \ 

        __  - - - - - -|***|::::|---fitil-- # #  patlayici  # # ) 

       /  | - - - - - -|***|::::|  ___   # # # # # # # # # # # / 

      /___|____________|___|____|____ \_______________________/ 

     |_______________________________| 

      itici> - - - - - -          duman>  ***         firlatici> :::: 

Izole  bant,  krater  yapiciyi  rokete  ilistirmek  icin  en  iyi  yoldur.  Sekilde  firlaticinin  ustunde,  kil  olmadigina  dikkat 
edin. Bir cok farkli tip patlatici rokete ilistirilebilir(yuksek seviyeli patlayici gibi ya da kimyasal tepkime ile patlayan molotof 
gibi). Roketin iyi ucmasini garantilemek icin 4 ya da 3 kanat, roket motoruna yapistirilmali. Kanatlar sunun gibi gozukmeli:   

          |\ 

          | \ 

          |  \ 

          |   \  <--------- burayi roket motoruna yapistir(tutkalla) 

          |    \ 

          |     \ 

          |      \ 

          |       | 

          |       | 

          |       | 

  ana kenar       | 

   ------->       | 

          |       | 

          |       |  kesilmis kenar 

          |       |    <-------- 

          |       | 

          |       | 

          |       |  

          \_____/ 
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  Ana  kenar  ve  kesilmis  kenar,  yuvarlak  olmasi  icin  zimpara  kagidi  ile  zimparalanmali.  Bu  rokete  iyi  ucmada 
yardim  edecek.  5  cm  uzunlukta  plastik  bir  kamis  roketi  ucurmak  icin,  rokete  ilistirilebilir.  Bu  kamisi  bir  elbise  askisini 
keserek  elde  edebilirsiniz.  Plastik  kamisin  parcalari,  roket  motoruna,  kanalatlardan  birine  cok  yakin  olacak  sekilde 
yapistirilmali. Bitmis roket bombasinin ustten gorunusu soyledir.  

                              | 

           kanat              | <------ kanat 

            |                 |           | 

            |                 |           | 

            |               __|__         | 

            V              /     \        V 

           ---------------|       |--------------- 

                           \_____/ 

                              |o <----------- plastik kamisin parcasi 

                              | 

                              | 

                              | <------ kanat 

                              | 

                              | 

Bir ceket askisini keserek, ve bukerek  de ucmayi saglayacak bir kamis yapilabilir. Fitil motora yerlestirildikten 
sonra, roket basitce, plastik kamisin parcasinin ordaki ucusu saglayacak kamisi keser.  Roket kolaylikla askiyi kesmeli, 
asagida doruldugu gibi. 
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                        ____ 

                       /    \ 

                      |      | 

        burayi kes _____     | 

                       |     | 

                       |     | 

                       |    / \ 

                       V   /   \ 

         _________________/     \________________ 

        /                                        \ 

       /                                          \ 

      /____________________________________________\ 

                                   ^ 

                                   | 

                                   | 

                   ve burayi ______| 

      Teli bu sekilde bukun: 

                          _______ kamisa yerlestirin 

                         | 

                         | 

                         V 

          ____________________________________________ 

          \ 

           \ 

            \ 

             \ 

              \  <--------- ucus derecesini ayarlamak icin burayi 

               |            bukmelisiniz 

               | 

               | 

               | 

               | 

               | <---------- bu ucu yere degicek sekilde yerlestirin 

               | 
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6.12     UZUN MENZILLI ROKET BOMBASI 

Uzun  menzilli  roketler,  cok  bolumlu  roketlerle  yapilabilir.  "0"  zamanli,  model  roket  motorlari,  cok  bolumlu 
roketlerdir. D12-0 gibi bir motor, boyle bir motor icin cok iyi bir ornektir. Itme olayi bittikten sonra, firlatma bolumu patlar. 
Eger  baska  bir  motor,  "0"  motorunun  arkasina  zit  yonde  yerlestirilirse,  firlaticinin  patlmasi,  sicak  gazlari  ve  yanan 
parcaciklari ustunde bulunan  agizdaki motora yollayacak, ve itici bolumu atesleyecek. Bu "0" motorunu  roketten atacak, 
ve roket agirliginin dusmesini saglayacak. Cok bolumlu roketin asil avantaji, giderken agirlik kaybetmesi ve bu sayede hiz 
kazanmasi.  Cok  bolumlu  bir  roket  tek  bolumlu  roketten  farkli  bir  sekilde  dizayn  edilmeli,  cunku  bir  roketin  guclu 
ucabilmesi  icin, cekim kuvvetinin  merkezi, cekme merkezinden  onde  olmali.  Bu  roketin ucuna  agirlik  ekleyerek  ya  da 
cekme merkezini,   kanalara koyarak  olur,  cunku  roketin  yeterince  arkasindadir.  Cok  bolumlu bir  roketin  sekli  asagida 
verilmistir.  

                    ___ 

                   /   \ 

                   |   | 

                   | K | 

                   | Y | ------ KY: Krater Yapici 

                   |   | 

                   |   | 

                   |___| 

                   |   | 

                   |   | 

                   |   | 

                   | C | ------ C6-5 roket motoru 

                  /| 6 |\ 

                 / | | | \ 

                /  | 5 |  \ 

               /   |___|   \ ---- kanat 

              /   /|   |\   \ 

             /   / |   | \   \ 

            /   /  |   |  \   \ 

           /   /   | C |   \   \ 

          |   /    | 6 |    \   | 

          |  /     | | |     \  | 

          | /      | 0 |      \ | 

          |/       |___|       \| 

          |       /     \       | 

          \______/   ^   \______/ ------- kanat 

                     | 

                     | 
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                     | 

                     | 

                     C6-0 roket motoru 

      Fitil motorun en altina konur.. 

  

Roket bombasini uzun menzilli yapmak icin iki, uc veya dort bolum daha eklenebilir.  

Onemli: Her eklenen bolumde, kanat alani daha buyur. 

6.13     COK SAVAS BASLIKLI ROKET BOMBASI 

"C.G.T."  Cok  Girisli  Tasit  'in  kisaltmasidir.  Gene  dusunce  basittir:  birden  fazla  patlayici  savas  basligini  tek 
fuzeye  koy.  Bu  is  cok  zorlanmadan,  krater-yapici  yapmayi  bilen  ve  roket  satin  alabilen  herkes  tarafindan    yapilabilir. 
Krater yapiciyi, uzun fitillerle rokete ilistirerek, tek roketin bircok patlayici aleti yerine ulastirmasi saglanabilir.  Boyle bir 
roket sunun gibi gorunecektir.  

              ___ 

             /   \ 

             |   | 

             | K | 

             | Y | 

             |___| 

          ___|   |___ 

          |  |   |  | 

          |  | T |  | 

         / \ | U | / \ 

        /   \| P |/   \ 

        |   ||   ||   | 

        | K ||   || K | 

        | Y ||   || Y | 

        |   ||___||   | 

        \___/|   |\___/ 

             | M | 

            /| O |\ 

           / | T | \ 

          /  | O |  \ 

         /   | R |   \ 

        /    |___|    \ 

 kanat /    /  |  \    \ -- kanat 

      |    /   |   \    | 
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       \__/    |    \__/ 

  

               ^ 

               |____ fitil 

  

Krater yapicilar, yuvarlanmis ve sonra bantlanmis kagittan olusan tube ilistirilir. Kagit tup 10 cm e 20 cm lik bir 
parca  kagidi  yuvarlayarak  ve  bantlayarak  yapilabilir.  Tup  motora  yapistirilir,  ve  ici  tufekbarutu  veya  karabatur  ile 
doldurulur. Icine kucuk delikler acilir, ve krater yapicilarin fitilleri bu deliklere yerlestirilir. Bir krater yapici, tupun acik ucuna 
yapistirilir, bu sayede fitil tupun icinde kalir. Bir fitil motora yerlestirilir, veya rocket cok bolumlu ise en altina yerlestirilir, ve 
roket elbise askisindan kamis ile ateslenir, tabi eger plastik kamis koyulduysa.  

6.2     TOPLAR 

Top, 11. yy dan beri kullanilan bir aractir. Eski tip tufeklere benzer mekanizmasi. Icine barut doldurulur, bir gulle 
yerlestirilir ve ateslenir. Bu bolumde anlatilan toplar her atistan sonra temizlenmelidir, yoksa gulle borunun icinde tikanir 
ve topun patlamasina neden olur. Biraz parasi  ve akli olan bir Gerilla, topu cok sorun olmadan yapabilir.  

6.21     BASIT TOP  

Basit  bir  top,  herhangi  bir  ince  borudan  yapilabilir.  Zor  olan  bolum  ise,  ici  dogru  duzgun  olan  bir  boru 
bulabilmektir.  Bu  gercekten  onemlidir  yoksa  gulle  icinde  sikisir.  Bakir  veya  aluminyum  borular,  genellikle  yeterince 
duzgundur,  fakat  bunlar  gercekten  patlama  aninda gelecek  basinca  karsi  cok  incedirler.  Eger  biri  gulle  niyetine 
karbondioksit kartusu kullaniyorsa, boyle bir gulle patlama yapabilir, 45 cm ile 60 cm arasi bir boru uzunlugu idealdir. 
Boyle bir borunun kalinligi "en az" 0,8 cm ile 1,25 cm arasinda  olmali, ve gulle atmak icin ic tarafi duzgun ve puruzsuz 
olmali. Eger  yapabilirseniz, borunun bir ucuna kapak takin. Yoksa, borunun bir ucunu  bukmeniz ve katlayip kapamaniz 
gerecek (boruyu kirmadan, catlatmadan). Kucuk bir deligi borunun arka ucuna yakin bir yerde acin. Sonra, tek gereken 
boruya iki cay kasigi kadar karabarut ya da pirodeks atmak, bir fitil yerlestirmek, bir kagit doku ile iyice sikistirmak ve 
karbondioksit  kartusunu  koymak.  Topu  arkasi  saglam  bir  yere  dayayin,  fitili  atesleyin  ve  oradan  uzaklasin.  Eger  kisi 
sansliysa, topa cok guc yuklememistir ve topun patlamasi ile ucusan parcaciklara maruz kalmaz.  Boyle bir top sunun 
gibidir: 

             __________________ fitil deligi 

             | 

             | 

             V 

      ________________________________________________________________ 

     | |______________________________________________________________| 

     |kapali  |barut |k.d.| karbondioksit kartusu 

     |uc______|______|____|____________________________________________ 

     |_|______________________________________________________________| 

 k.d. - kagit doku 

Bu cesit, karbondioksit kartusu ile kullanilan bir topa patlayan mermilerde yapilabilir. Yapmasi cok basittir. Krater 
yapici yapin, ve kartusun arka ucunun 2,5 cm icine fitil yerlesitirin. Sonra, fitili izole bant ile sarin, iyice kaplatin, yanliz 
ucta  kucuk  bir  aciklik  kalsin.  Bunu  borudan  yaptigimiz  topa,  kagit  doku  koymadan  koyun.  Top  ateslendiginde,  bu  da 
merminin fitilini atesleyecek, ve karbondioksit kartusuna ates edecek. Patlayici dolu kartus, 3 saniye icinde patlayacak. 
Boyle bir mermi soyle gorunecek.   
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          ___ 

          /   \ 

          |   | 

          | K | 

          | Y | 

          |   | 

          |   | 

          |\ /| 

          | | | ---- bant 

          |_|_| 

            | 

            | ------ fitil 

  

  6.22     ROKET ATESLEMELI TOP 

Roket ateslemeli bir top, aslinda normal bir top gibi yapilabilir; tek fark cephanedir. Roketle ateslenen top roketin 
tek basina uctugundan daha hizli ucacak, cunku ates etme olayi ilk durgunlugu ortadan kaldiracak. Roket ateslendiginde 
zaten  buyuk  bir  hizla  ucuyor  olacak,  ve  bu  sayede  cok    daha  fazla  hiza  ulasacak.  Boyle  bir  roket,  normal  bir  roket 
bombasina benzeyebilir, fakat bunda hic kanat yoktur. Sunun gibi olacaktir:  

          ___ 

          /   \ 

          |   | 

          | K | 

          | Y | 

          |   | 

          |   | 

          |___| 

          |   | 

          | M | 

          | O | 

          | T | 

          | O | 

          | R | 

          |___| 
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Boyle bir aletteki fitil, belli ki, kisa olmali, fakat roketin fitlaticisi patlamadan ateslenmemeli. Boylece, firlatmadan 
onceki gecikme, bomba patlamadan gecikme saglar.   

Not: Rokete fitil koymaya gerek yoktur; toptaki yanan barut, onu atesleyecektir. Ayni zamanda roketi, yuksek bir 
hizda topun disina itecek. 

7.0     PYROTECHNICA ERRATA  

Yukarda  anlattigimiz  teror  yaratmak  icin  kullanilan  tekniklerden  baska  teknikler  de  ise  yarar.  Sis  bombalari 
oyuncakcilardan,  saka  dukkanlarindan  alinabilir.  Buyuk,  ordunun  kullandigi  sis  bombalari  ordu  malzemeleri  ve  av 
malzemeleri, silah malzemeleri satilan yerlerden alinabilir. Ayrica havaifisekler teror yaratmak icin kullanilabilirler. Buyuk 
antenli control edilebilen bir roket, patlatildiginda bircok yaralanmaya sebep olabilir.Zararsiz havaifisekler patlarken yanan 
catapatlar,  yuksek  seviyeli  patlayiciya  yerlestirilebilir(atesleyebilir).  Goz  yasatici  gaz  da  teror  yaratmak  icin  cok  yararli 
olabilecek bir maddedir... 

7.1     SIS BOMBASI 

Iste size guzel bir sis bombasi yapmanin sirri:  

40 gram kup seker.  

60 gram potasyum nitrat  

Bunlari karistirin ve bu karisimi kisik ateste peltelesene kadar isitin. Iyice karin. Sonra bunu bir kaba dokun. Ama 
once  iki  tane  kibriti,  ateslemede  kullanmak  uzere  katilasmadan  once  karisimin  icine  guzelce  yerlestirin.  Bu  karisimin 
yarim kilosu butun bir caddenin kesif ve beyaz  bir dumanla kaplanmasina sebep olacaktir.  

7.2     RENKLI ALEVLER  

Renkli  alevler  genellikle  Gerillaler  arasinda  sinyal  vermek  icin  kullanilir.  Bir  top  icinde  renkli  alev  yaratan 
maddeden  bir  rokete  koyularak,  firlatma  yeri  patladiginda,  renkli  bir  alev  topu  gosterecektir.  Degisik  renklerde  alev 
yaratmak icin gereken materyaller asagida anlatilmistir. 

RENK MATERYAL KULLANIM ALANI 

KIRMIZI Strontium Tuzlari (Strontium Nitrat) Yol isaretleri, Kirmizi pariltilar 
YESIL Baryum Tuzlari (Baryum Nitrat) Yesil Pariltilar 
SARI Sodyum Tuzlari (Sodyum Nitrat) Altin Sarisi Pariltilar 
MAVI Toz halindeki Bakir – Eski Bozuk Paralar Mavi Pariltilar 
BEYAZ Toz Magnezyum veya Aluminyum Aluminyum Folyo 
PEMBE Potasyum Permanganat ? 

     

 

7.3     GOZ YASARTICI BOMBA 

Gerekli Malzemeler  

a. 10 gram gliserin  

b. 2 gram sodyumbisulfat  

c. Aritilmis su  

1. Islemi acik bir alanda ve gaz maskesi kullanarak gerceklestirin. 300 mililitrelik bir erlenin uzerine bir cikisi olan 
camdan  bir  kab  koyun  ve  bu  cikisa  bir  hortum  gecirin.  Hortumun  ucunu  bir  yogunlastiriciya  (kondansatör)  yerlestirin. 
Kasenin tamamen kapali olmasi lazimdir.  

2. Erlenin icinde 10 gram gliserinle 2 gram sodyumbisulfati karistirin. Gaz ocagini (veya piknik tupunu) yakip 
erleni kisik ateste yavasca isitin.  

3. Karisim fokurdamaya, icinden kabarciklar cikmaya baslayacaktir; bu kabarciklar gözyasartici gazdan baska 
bir sey degildir.  

4. Isitilan karisim fokurdamayi ve gaz cikarmayi keserse veya tupte kahverengi bir tortu ortaya cikarsa reaksiyon 
tamam demektir. Ocagi kapatin. Karisim tahris edici oldugundan bir an önce kurtulmaya bakin.  
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5.  Yogunlastiricinin  icinde  sivi  hale  gelen  gazin  toplama  kabina  damlamasini  saglayin  ve  sonra  agzini  sikica 
kapayin. Emin bir yerde saklayin. 

7.4     HAVAFISEKLER 

Havaifisekler gercekten, etkili bir teror silahi olamazlar. Evde yapilabilecek eglenceli havaifisekler vardir. Onu bir 
silah haline getirmek istiyorsaniz kafanizi kullanin biraz. 

7.41     CATAPATLAR 

Basit bir catapat, mukavva tup ve tutkalla yapilabilir. Imal usulu asagidadir.  

1)  Kullandigin  mukavva  kartondan  yapilmis  tupten,  kucuk  bir  parca  kes.  "Kucuk"  su  anlama  gelir:  tupun 
capinin(yukseklik) 4 katindan  az olan herhangi birsey.  

2)  Tubun  bolumunu  bir  parca  balmumu  kagit  ustunde  ayarla  ve  icini  tutkalla  doldur  ve  capinin  3/4  kadar 
yuksekligi icinde tutkal kurusun.  

3) Kurudugunda, tubun ortasina kucuk bir delik acin ve istenen uzunlukta fitili icine yerlestirin. 

4) Tubu herhangi bir tip atese-duyarli patlayici ile doldurun. Simsek barut, pirodeks, karabarut, potasyum pikrat, 
kursun azid, nitroseluloz veya herhangi hizli yanan yakit-oksitleyici karisim bu isi gorecektir. Tubu ustteki ucuna kadar 
koldurun. 

5) Tupteki patlayiciyi kagit doku ile iyice sikistirin (kagidi koyduktan sonra kalemle bastirabilirsiniz. Tutkal icin 
yeterli yer biraktiginizdan da emin olun. 

6) Kalan bolumu de tutkal ve sertlestirici ile doldurun ve kurumasini bekleyin. 

7) Mukemmel catapatlar yapmak isteyenler icin soyluyorum, mutlaka renk(renkli alevler) icin diger materyallerle 
karistirilmis simsek barut kullanin. Maddeyi bir yere kivilcim sactiracak bir yere carptirarak ve ona simsek barut ekleyerek, 
patlama kivilcim sactirici ile ayni renkte olacak. 

Ornek: Ben kirmizi simsekle patlayacak ve beyaz kivilcimlar sacacak bir catapat istiyorum. Once yol 
isaretlerinden alin ve icine iyi baruttan olusmus materyal koyun. Sonra, bu materyalden kucuk bir miktari, simsek barut ile 
karistirin.  

(Not: SIMSEK BARUT, KARISTIGI BAZI MATERYALLERLE KIMYASAL TEPKIMEYE GIREBILIR VE 
GUCLU BIR SEKILDE PATLAYABILIR!) 

9 oran simsek barutu 1 oran parlayici veya fosforlu bir materyalle karistirin, ve 15 kucuk top kadar aluminyum 
folyo  ekleyin.  Sonra karisimi bir  cantaya  koyun  ve  kullanmayacaginiz  zaman  evin  disinda  tutun,  belki  tepkimeye  girip 
patlar. Sonra sabah, kucuk bir miktarini test edin. Begendiyseniz catapatin icine bu karisimdan koyun. 

8)  Eger  bu  cesit  catapat  roket  motoruna  yerlestirilirse,  profesyonelden  yari-profesyonele  degisen  goruntuler 
yaratabilirsiniz. 

8.0     LABORATUARDA BAKILACAK, ISE YARAR KIMYASALLAR 

Son  olarak,  ciddi  bir  Gerilla,  iyi  ve  ise  yarar  bir  bomba  yapmak  istiyorsa,  hangi  kimyasallari  laboratuardan 
calmasi gerektigini bilmeli. Ise yarar kimyasallarin listesi asagida verilmistir. 

     

                   SIVILAR                           KATILAR 

                   _______                            _______ 

  

     ____     Nitrik Asit           ____     Potasyum Perklorat 

     ____     Sulfurik Asit       ____     Potasyum Klorat 

     ____     95% Ethanol     ____     Pikrik Asit (genellikle toz halinde) 

     ____     Toluene             ____     Amonyum Nitrat 
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     ____     Perklorik Asit     ____     Toz Magnezyum 

     ____     Hidroklorik asit  ____     Toz Aluminyum 

    ____    Potasyum Permanganat 

    ____    Sulfur 

    ____    Civa 

    ____    Potasyum Nitrat 

    ____    Potasyum Hidroksit 

    ____    Fosfor 

    ____    Sodyum Azid 

    ____    Kursun Asetat 

    ____    Baryum Nitrat 

 

9.0     YARARLI KIMYASAL FORMULLER 

Genelde,  bir  kimyasali  bilesigi,  biraz  daha  basit  olanlardan  yapabiliriz.  Yararli  kimyasal  reaksiyonlarin  listesi 
asagida listelenmistir. Bu biraz genel kimya bilgisi gerektirir; asagidaki reaksiyonlari anlamayan biri, lise kimyasinin ilk 
bes bolumunu okuyup ogrensin...      

1.  perklorik asit ve potasyum hidroksitten, potasyum perklorat  

     K(OH)       +     HClO     ---->     KClO     +    H O 

                   4              4           2 

  

2.  nitrik asit ve potasyum hidroksitten, potasyum nitrat 

      "       +     HNO     ---->     KNO     +     " 

                  3             3 

  

3.  perklorik asit ve amonyum hidroksitten, amonyum perklorat 

     NH OH       +     HClO     ---->     NH ClO     +     " 

       3              4                 3   4 

  

4.  nitrik asit ve amonyum hidroksitten, amonyum nitrat 

        NH OH       +     HNO     ---->     NH NO     +     " 

       3             3                      3  3 

  

5.  asitler, aluminyum folyo, ve magznezyumdan, toz aluminyum 

  

A.     aluminum foil    +    6HCl    ---->   2AlCl   +   3H 
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                                                3            2 

  

B.     2AlCl  (aq)   +    3Mg    ---->  3MgCl (aq)   +  2Al 

          3                                  2 

  

Aluminyum, kurutulmasi ve filtrelenmesi geren konteynirin altinda iyi bir gumusumsu toz haline gelecek. Ayni 
metod nitrik ve sulfurik asitlerde de gecerli, fakat bu asitler, yuksek seviyeli patlayici yapimi icin cok pahali, tabi sizde asiri 
fazla nitrik asit varsa ya da bi yerden yurutteyseniz ya da para problem degil diyorsaniz yapabilirsiniz. 
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