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Silah niye lâzım
Ö'nce şunu belirteyim.
Silâh taşıması gereken insanlar elbet olabilir... Çeşitli sebeplerle
olabilir... Onları tenzih ederim.
Ama 4 milyon ruhsatlı silâh ne demek?
NTV'nin verdiği istatistik bilgilerden aldım bu rakkamı... 4 milyon ruhsatlı silâh.
Ruhsatlı.
Bir de bunun ruhsatsızı var.
Bir de resmi görevliler var...
Alt alt'a yazın toplayın.
Demek ki... En az 5-6 milyon kişi silâhlı bu ülkede.
Çıldırdık mı biz.
Zaten ki, 10-15 milyon çocuk var... 10-15 milyon bebek var... Milyonlarca kadın var.
Onları düşün bir kere.
Hasta var. Sakat var. Yatalak var. İhtiyar var.
Onları da düşün.
Ne kaldı geriye?
Demek ki -ortalama- her 5 kişiden biri silâhlı.
Belki de 4 kişiden biri.
Çıldırdık mı biz?
İşlenen cinayetler, işin ciddiyetini zaten gösteriyor.
- Namusumu temizledim diyerek ne ocaklar sönüyor.
Bir devlet, kendi vatandaşını bu kadar silâhlandırır mı? Hele cehaletin kol gezdiği,
cesaretin ve cür'etin at koşturduğu... üstelik de asabi insanların yaşadığı bir ülkede, 4
milyon ruhsatlı silâh olur mu?

Sahiden çıldırdık mı?
Bence hepsi toplanmalı.
Önce toplanmalı.
Sonra gerekenlere tekrar dağıtılmalı. Ama sahiden gerekenlere.
Öyle hatır gönül yok.
Torpil yok.
Silâh, zevk işi değildir.
Şakaya gelmez.
Taşımayı da herkes beceremez.
Bir de tavsiye ederler ki "çektin mi, vuracaksın."
Niye?
Çünkü sen vurmazsan, o seni vurur.
Yahu bunun köklü çaresi yok mu?
Demek ki vücudumuza 2 organ daha eklendi.
Biri cep telefonu.
Diğeri silâh.
Onlarsız yapamıyoruz.
Şimdi ben cep telefonlarının da sayısını merak etmeye başladım.
Bir merakım daha var: Araç sayısı.
Çünkü tabanca gibi kullanılan bir öldürücü madde de dreksiyon.
Bayramdaki trafik kazalarının bilançosuna bakar mısınız?
Biz sahiden çıldırdık mı?
Dönelim yine silâh'a.
Şu deyimler, herhalde sosyolojik yapımızı yansıtıyor olmalı:
- Kan davası.
- Kanı yerde kalmaz.

- Bunu kan temizler.
- Kaleminden kan damlıyor.
- Kanının son damlasına kadar.
Eh, böyle bir toplumda, elbette ki milli maç zaferinden sonra piştovu çekip balkondaki
kızı vuran, sonra da böyle günde sevinmeyeceğim de hangi günde sevineceğim diyen
insanlar çıkar.
4 miyon silâh ha?
Sadece ruhsatlı olanı ha?
Vay vay vay.
Yasaksız Türkiye güzel ama Silâhsız Türkiye acaba fena mı?
Başbakan'a saygıyla arzediyorum. Bu silâhları toplatın beyefendi... Önce toplatın... Sonra
gerekenlere tekrar dağıtırsınız... Göreceksiniz ki asayiş yarı yarıya düzelecektir. Polis'in ve
Adliye'nin yükü hafifleyecektir.
Muhtar adaylarının birbirini vurduğu ülkede, leblebi gibi silâh dağıtılır mı?
Son 10 yılın en büyük hatası bu.

