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Irak’ta sava  ihtimali gündeme geldi inden beri, “sava ” ve “silahlanma” birbirinden ayr lmayan iki 

kavram haline geldi. Sava  öncesinde, sava n sebebi olarak Irak’ n nükleer silah sahibi olmas  gösterildi. Sava  
ba lad ktan sonra ise silah kelimesi daha çok ABD ile duyulur oldu. ABD silahlanmada, silah ihracat nda ve silah 
al m nda dünya birincisi bir ülke olarak (1) Irak’  sava n ba lad  günden itibaren a r bombard man alt nda 
tuttu. Her gün yüzlere hatta binlere varan say da bomba at ld  haberleri aç kland . Özellikle baz  bombalar n 1 
milyon dolara yak n bir maliyete sahip olmas , silaha yat r lan miktar n büyüklü ünü gözler önüne sermektedir. 
“Savunma”ya bu kadar büyük oranda para yat r lan bir ülkede, bireysel silah al mlar  da yüksek olmaktad r. Peki 
bireysel silah al mlar  da savunma için midir? 

Bu sorunun cevab n n “evet” olma ihtimali dü ük gözükmektedir. Bak rköy Psikiyatri Tedavi ve Ara t rma 
Merkezi taraf ndan yap lan bir ara t rmaya göre, Türkiye’de her on ki iden biri silah ta maktad r ki bunlar n 
dörtte üçü ruhsats zd r. (2) Dünya çap nda silahlanmada 14. s rada olan Türkiye’nin yakla k yedi milyonunun 
“savunma” amaçl  silah ta mas , Türkiye’de ciddi oranda bir iç güvenlik sorunu oldu u anlam na gelir. Ancak, 
medyaya bakt m zda silahl  ölümlerin nedeni sadece “kan davas ” ya da “mafya hesapla mas ” gibi can 
güvenli ini tehlikeye atan olaylar de ildir. Babas n n silah  ile oynarken kendini ya da etraf ndakileri vuran 
çocuklarla ilgili haberlere de rastlan r. Ayn  ekilde, futbol maçlar  sonras ndaki heyecana kurban gidenlerin say s  
da az de ildir. Öyleyse yedi milyonun hepsi kendilerini savunmak için silahlanmam t r. O zaman silahlanman n 
di er nedenleri nedir? 

22 Nisan 1999’da Columbine Lisesi’nde iki ö renci, bir ö retmenin ve on iki ö rencinin ölümüne neden 
olan bir silahl  sald r  gerçekle tirmi tir. (3) Bu olay, o dönemde insanlar n dikkatini bireysel silahlanma üzerine 
çekmi ti. Her iddet olay nda oldu u gibi bas n n bu konuya da ilgisi yüksekti ve her biri bu soruna kendince 
aç klamalar getirmekteydi. Bu tür olaylarda suçun kayna  listesinde ilk s rada yer alan rock ve metal müzik yine 
birinci s radayd . Ayn  ekilde, iddet içeren filmlere de at fta bulunuldu. Hatta 24 Nisan 1999 tarihli Hürriyet 
Gazetesi, suçu “Basketbol Günlü ü” adl  filmde, uyu turucu kullanan bir genci canland ran Leonardo Di 
Caprio’da buldu. (4) Ancak, kimse çocuklar n kulland klar  ve ailelerine ait olan silahlar n, niye sat n al nd n  
veya devletin neden silah al m n  yasal bir hak olarak sundu unu sorma ihtiyac  duymad . Kimse suçu, iddetten 
kaç nmayan ve halk na da iddeti anayasal bir yetki olarak sunan bir ülkede aramad . 

Elbette ABD, bireysel silah al m na izin veren tek ülke de il; Türkiye de izin vermektedir. 13 Haziran 2002 
tarihli Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren de i ikli e göre, silah ta ma ruhsat  verilen ki iler içine 
RTÜK, SPK, Rekabet Kurulu, Telekom, BDDK, Kamu hale Kurulu, Tütün Mamulleri ve Alkollü çecekler Piyasas  
Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulu ba kan ve üyeleri de girmektedir. (5) Bu ki ilere silah 
ta ma ruhsat  verilmesinin nedeni ne olabilir? RTÜK çal anlar  kapatt klar  televizyon kanal  sahipleri taraf ndan 
tehdit mi edilmektedir? Yoksa Telekom’da çal an ki ilere, faturay  ödeyemeyen mü teriler sald r da m  
bulunmaktad rlar? Daha da önemlisi, devlet taraf ndan, bu kurulu lar n binalar nda güvenlik görevlilerinin 
bulunmas n  engelleyen bir yasa ya da kural m  ç kart lm d r? E er devlet bu insanlar n can güvenli ini 
sa layamamaktaysa, durum dü ünülenden daha ciddi demektir. Ancak, devlet can güvenli ini sa l yorsa ve buna 
ra men silah veriyorsa durum çok daha ciddidir. 

Herhangi bir terör ya da iddet olay na kar mam  ve “can güvenli ini tehdit eden kurulu larda 
çal mayan” birinin, sivil hayatta silah kullanmas n  gerektirecek durumlar nelerdir? Bunlar aras ndan, ekonomisi 
her gün sars lan Türkiye’de h rs zl  ilk s raya koyabiliriz. Hemen hemen her gün, i lenen de i ik h rs zl k 
haberleri gündeme gelmektedir. Otomobili ile kaç r lanlar, evi soyup evdeki yeme i de yiyen h rs zlar, soydu u 
evde uyudu u için yakalananlar... Ancak, bütün h rs zl k haberlerine içerdikleri ironi nedeniyle yer 
verilmemektedir. Bir k sm  ölüm haberi de içerir. Ya yakalanan h rs z vurulur ya da yakalan nca panikleyen h rs z 
vurur. Silah kar an h rs zl k olaylar  her zaman “ölüm riski” ta r. Peki “ölüm riski” ta yacaksa, silah insanlara 
nas l bir güvence verir? Bu sorunun cevab  içindedir: Vermez! 
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Silah, sorunlar n çözümü de ildir; sadece bir sorunu yok edip yenisini yarat r. iddet iddetle yok olmaz. 
iddeti ortadan kald rmak için ba ka bir yol kullanmak gerekir: iddetsizlik. iddet kar s nda iddet 

kullanmamak boyun e mek de ildir; aksine direnmektir. iddetsizli in ba ar s n  en iyi Gandhi göstermi tir. 
Özgürlüklerini isteyen Hindistan halk , silahl  ngiliz askerlerine kar  ellerindeki tek silah olan iddetsizli i 
kullanm  ve isteklerine kavu mu lard r. (6) E er onlar da iddete ba vursalard ; kendilerinden kuvvetli bir güce 
yenik dü eceklerdi. O yüzden iddetsizlik, iddet kar s nda en etkili silaht r. Özgürlük ya da güvenlik, silah n 
sa layabilece i bir imkan de ildir. Silah birinin güvenli ini sa l yorsa; bir ba kas n nkini tehlikeye at yor 
demektir. Silah birini özgürle tiriyorsa, di erini tutsakla t r yordur. Her zaman bir taraf kaybeden olmak 
zorundad r. 



20 Mart 2003 günü Irak’ta ba layan sava , silahla demokrasi vaat ediyordu. Irak halk  yaln zca bir 
diktatörden kurtulmayacakt ; ayn  zamanda Amerika ve ngiltere gibi demokratik ülkeler, Irakl lara demokrasiyi 
ö retecekti. Koalisyon güçleri büyük vaatler ve büyük silahlarla ç kt klar  yolculukta epey ilerlediler. Irak halk n  
bir diktatörün yönetimi alt nda ezilmekten kurtard lar. imdi s ra demokrasiyi ö retmekte. Ancak silah, bir taraf  
özgür k larken di er taraf  tutsakla t r yorsa bu sava ta tutsak kim? Nerede oldu u bilinmeyen Saddam Hüseyin 
mi, petrolün bulundu u kentleri “kontrol” alt na alan koalisyon güçleri mi, yoksa “özgür” Irak halk  m ? Bir ba ka 
önemli nokta ise, Irak’taki demokrasinin s n rlar n n ne olaca d r. Irak halk  da di er demokratik insanlar gibi can 
güvenlikleri için silahlanma hakk na eri ebilecekler mi? E er onlar da eri ebilirse, özgür dünyan n s n rlar  daha da 
geni leyecektir. 
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